
           

 

 
UCHWAŁA nr …......../........./2020 

RADY MIEJSKIEJ  w GOŁDAPI 

z dnia …....................................  2020 r. 

 

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Domu Kultury w Gołdapi i Biblioteki Publicznej                        

w Gołdapi w jedną instytucję kultury o nazwie: ,,Centrum Kultury w Gołdapi”.  

 

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019, 
poz. 506, z późn. zm.), art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194), art. 13 ust. 1,  2 i 7  ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach  
(t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1479), uchwala się co następuje:  
 

 
 
 

§ 1. W celu efektywnego wykonywania zadań gminy w zaspakajaniu zadań gminy w zakresie kultury, a także uproszczenia 

struktur zarządzania, zamierza się dokonać połączenia samorządowych instytucji kultury: Domu Kultury w Gołdapi i Biblioteki 

Publicznej w Gołdapi.   

 

§ 2. W wyniku połączenia instytucji, o których mowa w § 1 utworzona zostanie gminna jednostka organizacyjna, działająca                  

w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: ,,Centrum Kultury w Gołdapi”.  

 

§ 3. 1. Przedmiotem działalności ,,Centrum Kultury w Gołdapi” będzie wykonywanie dotychczasowych zadań łączonych 

instytucji kultury, o których mowa w § 1. 

2. Połączenie instytucji kultury nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań Biblioteki Publicznej                

w Gołdapi.  

 

§ 4. Uzasadnienie zamiaru połączenia instytucji kultury stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

 

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

1) Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Olsztynie,  

2) Krajowej Radzie Bibliotecznej.  

 

§ 6. Zobowiązuje się Burmistrza Gołdapi do wystąpienia, po uzyskaniu opinii, o których mowa w § 5 do Ministra Kultury                           

i Dziedzictwa Narodowego o wyrażenie zgody na połączenie instytucji kultury, o których mowa w § 1.  

 

§ 7. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego                       

w Gołdapi, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi, na stronach internetowych łączonych instytucji kultury,                                

w mediach szczebla odpowiadającego zasięgowi działania tych instytucji.  

 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.  
 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
                                      Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi  
 

     Wojciech Hołdyński  
                          

 

 



 
Uzasadnienie do projektu uchwały 

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury:  
Domu Kultury w Gołdapi i Biblioteki Publicznej w Gołdapi  

w jedną instytucję kultury o nazwie: Centrum Kultury w Gołdapi.  
 

Organizator może dokonać połączenia instytucji kultury, w tym instytucji prowadzących działalność w różnych formach 

zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. 

z 2018, poz. 1983, z późn. zm.). Stosownie do art. 19 ust. 1 w/w ustawy połączenie instytucji kultury polega na utworzeniu 

jednej instytucji, w skład której wchodzą załogi i mienie należące do instytucji podlegających połączeniu. Przepisy art. 13 ust. 2 

ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1479) stanowią, że organizator obowiązany jest na 

6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu, podziale lub likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację 

o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem. Z kolei art. 13 ust. 7 w/w ustawy wskazuje, że biblioteki publiczne mogą być łączone 

z innymi instytucjami kultury, jeżeli połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań. Połączenie 

wymaga zasięgnięcia opinii Krajowej Rady Bibliotecznej i właściwej wojewódzkiej biblioteki publicznej oraz wydania zgody przez 

ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.  

 Gmina Gołdap jest organizatorem dla dwóch samorządowych instytucji kultury: Domu Kultury w Gołdapi oraz Biblioteki 

Publicznej w Gołdapi. Połączenie funkcjonujących na terenie gminy Gołdap w/w instytucji kultury umożliwi powstanie jednego, 

ważnego podmiotu, który będzie realizować spójną i efektywną politykę rozwoju czytelnictwa i kultury w naszej gminie. 

Prowadzenie wspólnej polityki w obszarze kultury stworzy możliwość lepszego wykorzystania zasobów kadrowych, materialnych 

i merytorycznych połączonych instytucji.  

Kompetencje ustawowe dwóch instytucji są podobne, zadania oraz formy ich realizacji dotyczą tego samego obszaru, 

niejednokrotnie przenikają się, oparte są też na współpracy z tymi samymi podmiotami. Dlatego uważamy, że połączenie 

i utworzenie jednej instytucji zapewni właściwą koordynację podejmowanych działań w obszarze kultury i usprawni zarządzanie 

działalnością kulturalną w naszej gminie.  

Połączenie nie spowoduje żadnego uszczerbku w dotychczasowym funkcjonowaniu obu instytucji, a wręcz pozwoli 

na skuteczniejsze wykorzystanie zasobów oraz racjonalizowanie wydatków ponoszonych przez gminę (np. zmniejszenie 

kosztów administracyjnych – wspólna księgowość, jeden dyrektor). Nie ulegnie obniżeniu jakość świadczonych usług, 

w działalności nowego podmiotu wykorzystywane będą dotychczasowe pomieszczenia zajmowane przez Dom Kultury przy 

ul. Krótkiej 2 oraz przez Bibliotekę Publiczną przy ul. Partyzantów 31 w Gołdapi. Zachowana zostanie filia biblioteczna 

w Grabowie oraz świetlice wiejskie funkcjonujące w ramach działalności DK. Zadania Biblioteki będą realizowane na 

dotychczasowym poziomie i nie zostanie zmieniony sposób dogodnego dostępu do materiałów bibliotecznych. Zostaną 

zachowane wymagania organizacyjne określone ustawą o bibliotekach, w powiązaniu z ustawą o organizowaniu prowadzenia 

działalności kulturalnej. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa, 

zaspakajania potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych, udostępnienia zbiorów na miejscu, wypożyczania 

na zewnętrz, pośredniczenia w wymianie bibliotecznej oraz prowadzenia działalności informacyjnej będzie utrzymane 

i zapewnione na dotychczasowym wysokim poziomie.  

Powstanie Centrum Kultury w Gołdapi pozwoli na stworzenie jednej, wielofunkcyjnej instytucji kultury, posiadającej jeden 

racjonalny budżet oraz zaplanowany i urozmaicony program działania, co spowoduje efektywniejsze niż do tej pory 

wykonywanie zadań w zakresie kultury, z wykorzystaniem zasobów obu instytucji na terenie naszej gminy.               

 
 


