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UCHWAŁA NR LIV.293.2022 

RADY GMINY KOMPRACHCICE 
z dnia 29 czerwca 2022 r. 

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Komprachcicach i Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach 

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 (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 9 ust. 1 i ust. 2, art. 18 ust. 1, art. 19 ustawy 
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 194 ze zm.) oraz art. 10, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 
(Dz.U z 2019 r., poz. 1479) Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zamiar połączenia z dniem 1 stycznia 2023 r. samorządowych instytucji kultury, tj. 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach i Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach. 

2. Uzasadnienie zamiaru połączenia instytucji kultury stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

3. W wyniku połączenia instytucji, o których mowa w ust. 1 powyżej, utworzona zostanie samorządowa 
instytucja kultury pod nazwą: „Gminne Centrum Kultury w Komprachcicach” z siedzibą w Komprachcicach. 

4. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu 
dotychczasowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach i Samorządowego Ośrodka Kultury 
w Komprachcicach. 

§ 2. Przedmiotem działania Gminnego Centrum Kultury w Komprachcicach będzie wykonywanie 
dotychczasowych zadań połączonych samorządowych instytucji kultury, określonych w § 1 ust. 1. 

§ 3. Uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się w celu zasięgnięcia opinii: 

1) Krajowej Radzie Bibliotecznej; 

2) Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. 

§ 4. Zobowiązuje się Wójta Gminy Komprachcice, po uzyskaniu opinii, o których mowa w § 3 niniejszej 
uchwały, do wystąpienia do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 
z wnioskiem o wyrażenie zgody na połączenie samorządowych instytucji kultury, o których mowa w § 
1 ust. 1 niniejszej uchwały. 

§ 5. Treść uchwały wraz z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Komprachcice, na stronie internetowej  Urzędu Gminy oraz na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Komprachcicach. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       
   

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Szopa 
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Załącznik do uchwały Nr LIV.293.2022 
Rady Gminy Komprachcice 
z dnia 29 czerwca 2022 r. 

Uzasadnienie  

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Komprachcicach i Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 194 ze zm.) organizator może dokonać połączenia instytucji kultury, 
w tym instytucji kultury prowadzących działalność w różnych formach. Stosownie do art. 19 ww. ustawy 
połączenie instytucji kultury polega na utworzeniu jednej instytucji kultury, w której skład wchodzą załogi 
i mienie należące do instytucji podlegających połączeniu. Stosownie do art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 
1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1479), organizator obowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem 
wydania aktu o połączeniu, podziale czy likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację 
o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem. Ponadto, na organizatorze przy połączeniu biblioteki ciąży 
obowiązek zasięgnięcia opinii Krajowej Rady Bibliotecznej i Wojewódzkiej Biblioteko Publicznej w Opolu 
oraz uzyskanie zgody od ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

Dla zabezpieczenia prawidłowego i efektywnego wykonywania zadań gminy i zaspokajania zbiorowych 
potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie kultury, jak również w zakresie upraszczania struktur 
zarządzania i sprawniejszej organizacji pracy w samorządowych instytucjach kultury, Rada Gminy 
Komprachcice zamierza połączyć samorządowe instytucje kultury o nazwach: Gminna Biblioteka Publiczna 
w Komprachcicach i Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach. 

Połączenie dwóch form kultury, o których mowa wyżej, umożliwi zaplanowanie pracy rocznej jako 
jednego podmiotu, przy realizacji budżetu dającego niższe koszty operacyjne i zwiększy możliwość 
nadzoru. Utworzenie na bazie istniejącej struktury zatrudnienia jednej instytucji, pozwoli wypracować 
wspólną politykę rozwoju kultury na terenie gminy Komprachcice. 

Połączenie obydwu instytucji jest uzasadnione względami organizacyjnymi, gdyż formy realizacji zadań 
statutowych przenikają się i uzupełniają. Utworzona jedna instytucja zapewni w sposób nieprzerwany 
i doskonalszy profesjonalną obsługę czytelnictwa i bibliotekoznawstwa oraz zaspokoi potrzeby kulturalne 
odbiorców, którymi są przede wszystkim mieszkańcy gminy. 

Połączenie instytucji kultury ma na celu uzyskanie lepszego komfortu pracy zatrudnionych pracowników, 
efektywniejszej realizacji zadań w tym zakresie i zapewni jedną obsługę finansowo – kadrową 
i organizacyjną. 

Zadania biblioteki będą zapewnione na wyższym poziomie niż dotychczasowy, przy jednoczesnym 
zapewnieniu dostępności do materiałów bibliotecznych, służących rozwijaniu czytelnictwa, zaspokajaniu 
potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, udostępnianiu zbiorów na miejscu, 
wypożyczanie na zewnątrz. Prowadzenie działalności informacyjnej będzie utrzymane na wysokim 
poziomie, przy profesjonalnej obsłudze finansowo – kadrowej i organizacyjnej. 

Budynki istniejących instytucji kultury mieszczą się w niedalekiej odległości od siebie i już są w pewien 
sposób połączone poprzez jeden system ogrzewania, czy też tą samą osobę zajmującą się księgowością czy 
też obsługą informatyczną. Została sporządzona dokumentacja architektoniczno-projektowa przebudowy 
istniejącego Samorządowego Ośrodka Kultury, aby w jednym budynku pomieścić nowoczesną 
infrastrukturę biblioteki z dużą czytelnią i wypożyczalnią zbiorów bibliotecznych dostosowaną także dla 
osób z niepełnosprawnościami. Pierwsze prace modernizacyjne już zostały wykonane ale kolejne etapy 
wymagają formalnego połączenia obu w/w instytucji kultury. 

Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, wychowanie przez sztukę, gromadzenie, 
dokumentowanie, ochrona dóbr kultury, tworzenie warunków do rozwoju folkloru, rozbudzenie 
zainteresowań, organizowanie imprez w ramach działalności ośrodka kultury będzie dalej rozwijane. 

Skutki połączenia instytucji: 

Prawne 

1) jeden statut dla obu instytucji kultury; 
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2) jeden dokument kontroli zarządczej; 

3) jeden regulamin organizacyjny, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin funduszu świadczeń 
socjalnych; 

4) sporządzanie innych dokumentów dla połączonych instytucji; 

5) ułatwienie archiwizacji dokumentów. 

Finansowe  

1) możliwość aplikowania o środki w ramach jednej instytucji i możliwość łączenia zadań; 

2) niższe koszty operacyjne w zakresie realizacji budżetu (tzw. efekt synergii); 

3) sporządzanie jednego budżetu; 

4) większa racjonalność wydatków poprzez niższe koszty funkcjonowania (obniżenie kosztów 
administracyjnych- jedna obsługa finansowa, kadrowa i organizacyjna), co pozwoli na zwiększenie 
środków finansowych na bezpośrednią działalność kulturalną i czytelniczą; 

5) jedna strona internetowa, wspólna obsługa bankowa. 

Organizacyjne i kadrowe 

1) dogodniejsze planowanie pracy (jedna instytucja); 

2) wypracowanie jednego kierunku działania; 

3) łatwiejszy i skuteczniejszy nadzór nad jedną placówką; 

4) sprawniejsze zarządzanie instytucją poprzez uproszczenie struktur zarządzania poprzez realizację 
wspólnych zadań i działań; 

5) łatwiejsze stosowanie procedur zamówień publicznych; 

6) lepsze możliwości do przeprowadzania inwentaryzacji (prawidłowe składy osobowe komisji); 

7) większa liczba pracowników instytucji, zwiększy możliwość wzajemnego uzupełniania się, zastępstw 
w razie nieobecności, rozszerzenie zakresów obowiązków i zwiększenie kompetencji i umiejętności 
poprzez szkolenia; 

8) instytucja nowo powstała zapewnia pracownikom – bibliotekarzom odpowiednie przygotowanie 
zawodowe. 

Połączenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach i Samorządowego Ośrodka Kultury 
w Komprachcicach w jedną instytucję o nazwie: Gminne Centrum Kultury w Komprachcicach 
nie spowoduje uszczerbku w ich działalności, nie będzie miało negatywnego wpływu na wykonywanie 
dotychczasowych zadań realizowanych w strukturach organizacyjnych działających obecnie. Służyć 
będzie pełniejszemu rozwojowi kultury, sztuki, czytelnictwa w naszej gminie, w nowoczesnym budynku 
dostosowanym do wymogów osób z niepełnosprawnościami. 

Nowoczesne spojrzenie na potrzeby mieszkańców i coraz to większe wymagania odbiorców kultury 
zmuszają samorząd gminny do tworzenia instytucji kultury w sposób nowoczesny, doskonalszy, 
odpowiadający stawianym oczekiwaniom. Szerszy przekrój oferty kulturalnej i zwiększenie oferty 
związanej z czytelnictwem pozwoli na sprawniejsze realizowanie zadań na wysokim poziomie 
merytorycznym. 

Działalność instytucji kultury w obecnym kształcie i formie nie spełnia oczekiwań mieszkańców 
pomimo staranności osób zatrudnionych z powodu zbyt małej liczebności pracowników biblioteki 
i konieczności zatrudniania pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy, istniejących barier 
architektonicznych starej, nieunowocześnianej od lat infrastrukturze. 

 
Z uwagi na powyższe, połączenie instytucji kultury jest w pełni uzasadnione merytorycznie 
i ekonomicznie. 
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