
UCHWAŁA NR XLIV/249/2022 
RADY GMINY SIEDLEC 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

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

w Siedlcu 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U.  2022r. poz. 559 
z późn. zm.) , art. 18  ust.1  ustawy z dnia 25 października 1991r. o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  ( tekst jednolity: Dz.U. 
2020r. poz. 194 z późn. zm.) oraz art. 2, art. 10, art.13 ust.1, ust.4, ust. 7, 
ust.8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach ( tekst jednolity: Dz.U. 
2019r. poz.1479) Rada Gminy Siedlec uchwala co następuje: 

§ 1. Podejmuje się zamiar połączenia z dniem 1 stycznia 2023r. 
samorządowych instytucji kultury o nazwach: 

a) Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu, 

b) Gminna Biblioteka Publiczna w Siedlcu 

w jedną samorządową instytucję kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury     
i Biblioteki  w Siedlcu. 

§ 2. 1. Połączenie, o którym mowa w § 1, nie spowoduje uszczerbku                   
w wykonywaniu dotychczasowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej                 
w Siedlcu. 

2. Przyczyny zamierzonego połączenia zostały określone w załączniku do 
niniejszej uchwały. 

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

a) Krajowej Radzie Bibliotecznej, 

b) Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Poznaniu. 

§ 4. Zobowiązuje się Wójta Gminy Siedlec, po uzyskaniu opinii o których 
mowa  § 3, do wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 
wnioskiem o wydanie zgody na połączenie samorządowych instytucji kultury. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XXIV/104/2016 Rady Gminy Siedlec z dnia 21 
czerwca 2016 roku w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury- Gminnego 
Ośrodka Kultury w Siedlcu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu w jedną 
instytucję kultury o nazwie Gminny Ośrodek Kultury   w Siedlcu. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Siedlec 

 
 

Andrzej Kaźmierczak 
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Załącznik do uchwały Nr XLIV/249/2022 
Rady Gminy Siedlec 
z dnia 28 czerwca 2022 r. 

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

Siedlcu 

W Gminie Siedlec funkcjonują dwie instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury 
w Siedlcu i Gminna Biblioteka Publiczna w Siedlcu. Instytucje te są gminnymi 
jednostkami organizacyjnymi, które posiadają odrębną osobowość prawną. 
Zarówno Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu jak i Gminna Biblioteka Publiczna w 
Siedlcu znajdują się w jednym budynku. Obie te instytucje realizują zadania z 
zakresu kultury, często uzupełniają się nawzajem i wspólnie organizują różne 
zamierzenia. 

 Zamiar połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu oraz Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Siedlcu w jedną instytucje kultury ma na celu efektywne 
wykonywanie zadań Gminy Siedlec w zaspokajaniu potrzeb wspólnoty 
samorządowej w sferze kultury oraz uproszczenie struktur zarządzania w 
zakresie organizowania działalności kulturalnej. Połączenie tych instytucji kultury 
pozwoli na elastyczne reagowanie na lokalne potrzeby. Planowane połączenie nie 
spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań, a wręcz 
przeciwnie, doprowadzi do ich pełniejszej i bardziej efektywnej realizacji. W 
szczególności zapewnione będzie wykonywanie dotychczasowych zadań Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Siedlcu. 

Reasumując, połączenie instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w 
Siedlcu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu w jedną instytucję kultury, 
nie spowoduje najmniejszego uszczerbku w ich działalności, nie będzie miało 
negatywnego wpływu na wykonywanie realizowanych obecnie zadań Gminnej 
Biblioteki Publicznej. Zostaną zachowane wymagania organizacyjne określone 
ustawą o bibliotekach, w powiązaniu z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej. Jedna instytucja zapewni mieszkańcom profesjonalną 
obsługę czytelnictwa i bibliotekoznawstwa, a także zaspokoi potrzeby kulturalne. 
Ponadto połączenie umożliwi pełniejsze wykorzystanie merytorycznego 
potencjału pracowników obu instytucji, zwłaszcza, że ich zadania często się 
pokrywają, bądź zazębiają. 
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Uzasadnienie 

do uchwały Rady Gminy Siedlec Nr XLIV/249/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. 
w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: 

Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu oraz Gminnej  Biblioteki Publicznej w 
Siedlcu 

W Gminie Siedlec funkcjonują dwie instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury 
w Siedlcu i Gminna Biblioteka Publiczna w Siedlcu. Instytucje te są gminnymi 
jednostkami organizacyjnymi, które posiadają odrębną osobowość prawną. 
Zarówno Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu jak i Gminna Biblioteka Publiczna w 
Siedlcu znajdują się w jednym budynku. Obie te instytucje realizują zadania z 
zakresu kultury, często uzupełniają się nawzajem i wspólnie organizują różne 
zamierzenia. 

 Zamiar połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu oraz Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Siedlcu w jedną instytucje kultury ma na celu efektywne 
wykonywanie zadań Gminy Siedlec w zaspokajaniu potrzeb wspólnoty 
samorządowej w sferze kultury oraz uproszczenie struktur zarządzania w 
zakresie organizowania działalności kulturalnej. Połączenie tych instytucji kultury 
pozwoli na elastyczne reagowanie na lokalne potrzeby. Planowane połączenie nie 
spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań, a wręcz 
przeciwnie, doprowadzi do ich pełniejszej i bardziej efektywnej realizacji. W 
szczególności zapewnione będzie wykonywanie dotychczasowych zadań Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Siedlcu , określonych w art.4 oraz art.27 ust.5 ustawy o 
bibliotekach, stosownie do art. 19 ust.1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej połączenie instytucji kultury polega na utworzeniu jednej 
instytucji, w której skład wchodzą załogi i mienie należące do instytucji 
podlegających połączeniu. Ustawa o bibliotekach przewiduje obowiązek 
zasięgnięcia przez organizatora opinii Krajowej Rady Bibliotecznej i Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej, a także uzyskania zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (art. 13 ust. 4 i 8 ustawy o bibliotekach). Zgodnie z brzmieniem art. 
13 ust. 2 ustawy o bibliotekach, organizator jest obowiązany na 6 miesięcy przed 
dniem wydania aktu o połączeniu podać do publicznej wiadomości informację o 
swoim zamiarze wraz   z uzasadnieniem.  

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z późn.zm.), 
organizator może dokonać połączenia instytucji kultury, w tym instytucji kultury 
prowadzących działalność w różnych formach. Natomiast przepisy art. 13 ust. 1 i 
ust. 7 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.  z 2019r., poz. 1479), 
stanowią, że organizator może dokonać połączenia biblioteki z inną instytucją 
kultury, jeżeli połączenie nie spowoduje uszczerbku    w wykonywaniu 
dotychczasowych zadań. W oparciu o powyższe przepisy, Rada Gminy Siedlec 
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wyraża zamiar połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu oraz Gminnej  
Biblioteki Publicznej w Siedlcu . 

Reasumując, połączenie instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w 
Siedlcu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu w jedną instytucję kultury, 
nie spowoduje najmniejszego uszczerbku w ich działalności, nie będzie miało 
negatywnego wpływu na wykonywanie realizowanych obecnie zadań Gminnej 
Biblioteki Publicznej. Zostaną zachowane wymagania organizacyjne określone 
ustawą o bibliotekach, w powiązaniu z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej. Jedna instytucja zapewni mieszkańcom profesjonalną 
obsługę czytelnictwa i bibliotekoznawstwa, a także zaspokoi potrzeby kulturalne. 
Ponadto połączenie umożliwi pełniejsze wykorzystanie merytorycznego 
potencjału pracowników obu instytucji, zwłaszcza, że ich zadania często się 
pokrywają, bądź zazębiają. 
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