
UCHWAŁA NR XVII/109/2015
RADY GMINY LIPIE

z dnia 11 grudnia 2015 r.

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w 
Lipiu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu

Na podstawie art.7 ust.1 pkt. 9,art.9 ust.1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515) art. 9, art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 25 
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r. 
poz.406 ze zm.) oraz art.10, art. 13 ust. 1 ust. 2, ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz.642 ze zm.)

Rada Gminy Lipie
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W celu bardziej efektywnego wykonywania zadań gminy Lipie dotyczących zaspakajania 
potrzeb wspólnoty lokalnej w zakresie kultury, a także upraszczania struktur zarządzania samorządowych 
instytucji kultury, zamierza się z dniem 01 listopada 2016 r. dokonać połączenia samorządowych 
instytucji kultury o nazwie: Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu i Gminna Biblioteka Publiczna w Lipiu.

2. W wyniku połączenia instytucji, o których mowa w ust. 1, utworzona zostanie  jedna 
samorządowa instytucja kultury o nazwie: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Lipiu.

§ 2. Połączenie, o którym mowa w §1, nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu 
dotychczasowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Lipiu.

§ 3. Przedmiotem działania Centrum będzie wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie 
organizowania działalności kulturalnej, zaspokajanie potrzeb oświatowych i informacyjnych ogółu 
społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury na terenie gminy
z uwzględnieniem potrzeb czytelniczych i edukacyjnych.

§ 4. Treść uchwały wraz z uzasadnieniem o przyczynach połączenia instytucji kultury, o których 
mowa w §1 ust. 1, podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie 
Informacji Publicznej gminy Lipie, na stronie internetowej gminy Lipie oraz na tablicy ogłoszeń w 
budynku Urzędu Gminy w Lipiu.

§ 5. Uchwalę wraz z uzasadnieniem przekazuje się w celu zasięgnięcia opinii: Krajowej Radzie 
Bibliotecznej i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Katowicach.

§ 6. Po otrzymaniu opinii, o których mowa w §5, Wójt Gminy Lipie wystąpi do Ministra 
właściwego do Spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego, o wydanie zgody na połączenie instytucji 
kultury, o których mowa w §1 ust. 1.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady 

Gminy Lipie

Zbigniew Bystrzykowski
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej, organizator może dokonać połączenia instytucji kultury, w tym instytucji
kultury prowadzących działalność w różnych formach.

Stosownie do przepisu art. 19 cytowanej ustawy, połączenie instytucji kultury polega na
utworzeniu jednej instytucji, w której skład wchodzą załogi i mienie należące do instytucji
podlegających połączeniu. Natomiast stosownie do przepisu art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o
bibliotekach, organizator może dokonać połączenia, podziału lub likwidacji biblioteki, przy czym
organizator obowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu lub podziale
biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem.

Zamiar utworzenia Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa na bazie Gminnego Ośrodka
Kultury w Lipiu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu wiąże się z dążeniem do coraz bardziej
efektywnego wykonywania zadań gminy Lipie w zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej
w sferze kultury, a także upraszczania struktur zarządzania w zakresie organizowania działalności
kulturalnej oraz edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb czytelniczych dla dzieci, młodzieży i osób
starszych, w tym seniorów.

Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Lipiu prowadzą
działalność kulturalną w tym samym budynku. Należy zauważyć, że utrzymywanie rozdziału obu
instytucji, szczególnie na terenach wiejskich, nie znajduje uzasadnienia, gdyż działania tych
podmiotów niejednokrotnie się przenikają i uzupełniają oraz oparte są na współpracy z tymi samymi
podmiotami, tj. szkołami, przedszkolami oraz innymi jednostkami działającymi na terenie gminy.
Połączenie obu instytucji wpłynie korzystnie na działania podejmowane w obszarze organizowania
działalności kulturalnej oraz zapewni poszerzenie działań w zakresie kultury, wyższy poziom usług,
zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży oraz imprez kulturalnych organizowanych na terenie
gminy, a także imprez o szerszym zasięgu. Połączenie umożliwi również pełniejsze wykorzystanie
zasobów materialnych obu instytucji i sprawniejszą organizację pracy merytorycznej. Stworzy
możliwość elastycznego dysponowania pracownikami oraz ustalenia harmonogramu pracy w taki
sposób, by najbardziej wszechstronnie zostały realizowane cele i zadania jednostki, a godziny jej
funkcjonowania dostosowane będą optymalnie do potrzeb lokalnej społeczności.

Nie ulegnie obniżeniu poziom świadczonych usług, połączenie nie spowoduje uszczerbku
w wykonywaniu dotychczasowych zadań. Wręcz przeciwnie – oczekiwać należy, że jakość tych usług
znacząco się poprawi, ponieważ kiedy zostaną połączone i będą zarządzane przez jedną osobę, łatwiej
będzie koordynować i organizować wszelkie działania. Utworzone na bazie dotychczasowych
instytucji kultury Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Lipiu, zapewni możliwość pełniejszego
wykorzystania zasobów materialnych i merytorycznych obu instytucji, oraz sprawniejszą organizację
pracy i zarządzania zasobami. Nie będzie także miało negatywnego wpływu na wykonywanie
dotychczasowych zadań biblioteki publicznej. Nie zostanie zmieniony sposób dostępu do zasobów
bibliotecznych. Zostaną zachowane wymagania organizacyjne określone ustawą o bibliotekach,
w powiązaniu z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Nowo utworzona
jednostka w pełni zaspokoi potrzeby kulturalne mieszkańców, udostępni im dobra kultury, a także
zapewni profesjonalną obsługę w zakresie czytelnictwa i bibliotekarstwa.

Połączenie Biblioteki z GOK przyczyni się do racjonalnego wykorzystania istniejącego
potencjału ludzkiego i materialnego. Doświadczenie obu instytucji połączonych w jedną, przyniesie
korzyści dla działań podejmowanych dotychczas zarówno przez GOK jak i Bibliotekę. Nastąpi
zwiększenie promocji działalności Biblioteki i czytelnictwa oraz rozszerzenie i urozmaicenie działań
Biblioteki z jednej strony, a z drugiej uzupełnienie oferty GOK o inicjatywy skoncentrowane
w Bibliotece. Zwiększone możliwości lokalowe i kompetencyjne pozwolą na przedstawienie
mieszkańcom atrakcyjniejszej oferty kulturalnej, edukacyjnej i informacyjnej. Biblioteka po
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poszerzeniu swojej oferty o działalność kulturalną stanie się miejscem, w którym mieszkańcy chętnie
spędzą czas wolny. Będzie miejscem spotkań, dyskusji, edukacji, zdobywania nowych wiadomości,
rozrywki i zabawy, a także wspólnego spotykania na turniejach gier planszowych, warsztatach
plastycznych, muzycznych, tanecznych. Jedna instytucja zapewni mieszkańcom profesjonalną obsługę
czytelnictwa i bibliotekoznawstwa, a także zaspokoi potrzeby kulturalne i udostępni dobra kultury.
Poszerzając ofertę kulturalną Biblioteka zwiększy swą atrakcyjność, co będzie skutkowało
zwiększonym czytelnictwem.

Ponadto, zauważyć należy, że utworzenie jednej instytucji kultury na bazie dwóch obecnie
funkcjonujących, będzie miało wpływ na zmniejszenie kosztów administracyjnych. Nastąpi
skomasowanie służb finansowo - księgowych, obsługi sprzętu, urządzeń itp., w związku z czym
większa część środków finansowych będzie mogła być przeznaczona na uzupełnienie zbiorów
bibliotecznych i organizację imprez kulturalnych. Po połączeniu obu instytucji kultury istniejąca
dotychczasowa sieć biblioteczna na terenie gminy (placówka główna w Lipiu i filie biblioteczne
w Parzymiechach i Stanisławowie) oraz dotychczasowa struktura organizacyjna dotycząca
pracowników biblioteki na stanowiskach bibliotekarskich nie ulegną zmianie. W nowej instytucji
kultury powstałej w wyniku połączenia Biblioteki Publicznej z GOK pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach bibliotekarskich będą przygotowani do profesjonalnego wykonywania zadań, tym
samym będą posiadać kwalifikacje spełniające wymogi art. 29 ustawy o bibliotekach. Oszczędności,
które wynikną z optymalizacji działań i systemu zarządzania przeznaczone zostaną na zakup nowości
do Biblioteki.

Połączenie umożliwi zaplanowanie pracy rocznej dla jednej instytucji, przy realizacji jednego
planu finansowego, dającego niższe koszty funkcjonowania i możliwość dokładniejszego nadzoru nad
działalnością jednej instytucji kultury dysponującej urozmaiconym programem działania.

Otworzy to również większą możliwość pozyskania środków zewnętrznych na działalność
kulturalną i czytelniczą. Podkreślić należy również, że połączenie powyższych instytucji kultury
spowoduje funkcjonowanie na terenie gminy Lipie jednego prężnego, wielofunkcyjnego ośrodka
kultury. Efektem będzie także rozszerzenie działalności filii bibliotecznych o funkcje kulturalne.

Reasumując należy stwierdzić, że utworzenie Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Lipiu jest rozwiązaniem efektywnym i korzystnym z punktu widzenia lokalnej społeczności
i tańszym dla organizatora, czyli gminy, w pełni uzasadnionym merytorycznie i ekonomicznie.
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