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Dotyczy: interpelacja nr 3/2021 w sprawie planowanego połączenia Centrum Kultury i Biblioteki 

oraz powołania dyrektora Centrum Kultury 

Podczas obrad sesji Rady Gminy Popielów w dniu 28 stycznia 2021 r. Radna Janina Piekarz  

przedstawiła interpelację w sprawie planowanego połączenia Centrum Kultury i Biblioteki oraz 

powołania dyrektora Centrum Kultury, która wpłynęła w formie pisemnej w dniu 29 stycznia br.  

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ 

W nawiązaniu do złożonej interpelacji oraz udzielonej podczas sesji Rady Gminy odpowiedzi 

ustnej informuję, że zgodnie z przepisami złożenie wniosku do Ministra Kultury o wyrażenie zgody 

na połączenie biblioteki z inną samorządową instytucja kultury wymaga uzyskania opinii biblioteki 

wojewódzkiej oraz Krajowej Rady Bibliotecznej, zgodnie z art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 27 czerwca 

1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 1479). Podstawą do zasięgnięcia 

opinii biblioteki wojewódzkiej i KRB jest uchwała o zamiarze połączenia instytucji kultury. 

Rada Gminy w dniu 20 lutego 2020 r. podjęła uchwałę Nr XIX/133/2020 o zamiarze połączenia 

Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. W oparciu 

o nią wystąpiłam o opinią Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, a po jej uzyskaniu o opinię 

Krajowej Rady Bibliotecznej. Ze względu na sytuację epidemiczną w 2020 r. występowały poważne 

zaburzenia w pracy niektórych instytucji, szczególnie o charakterze ciał kolegialnych, do jakich zalicza 

się KRD. Rada opiniuje wnioski napływające z całej Polski i każda sprawa oczekuje w kolejce 

na rozpatrzenie. Nie mam kompetencji i możliwości, by wpływać na pracę niezależnej w swoich 

działaniach Rady. 

Oczekując na wydanie opinii analizowałam zmieniająca się sytuację, także w kontekście 

ograniczeń działalności instytucji kultury w związku z epidemią COVID-19. 



Pragnę zdementować nieprawdziwą informację jakoby pismo w sprawie połączenia Centrum 

Kultury i Biblioteki zaginęło. Brak odpowiedzi z KRB wynikał z ilości spraw jakie ma do rozpatrzenia, 

a wniosek wciąż oczekiwał na rozpatrzenie. 

Instytucje kultury działają na podstawie przepisów prawa, w tym swoich statutów, które 

łącznie regulują m.in. kwestie powoływania i odwoływania dyrektorów. Podkreślam, że Pani Radna 

głośno i dobitnie wyrażała swoją dezaprobatę dla byłego już dyrektora Centrum Kultury Pana Piotra 

Szafrańskiego w trakcie pełnienia przez niego funkcji i wzywała go do dymisji, a także domagała się 

stanowczych działań w kulturze, np. odłączenia Domu Kultury w Karłowicach od Centrum. 

Po gruntownym zbadaniu spraw funkcjonowania kultury w naszej Gminie oraz po rezygnacji 

Pana Szafrańskiego z funkcji dyrektora Centrum Kultury, zgodnie z przepisami, powołałam osobę 

pełniąca obowiązki dyrektora, a także zaproponowałam Radzie Gminy połączenie Centrum Kultury 

i Biblioteki. Pani Magdalena Lubda, dyrektor Biblioteki, zgodziła się w okresie przejściowym 

pokierować obydwoma placówkami. Przedłużająca się procedura opiniowania, trudna sytuacja 

w okresie epidemii oraz inne względy zmusiły mnie do zrewidowania planów i założeń. Stwierdziłam, 

że przy zachowaniu dobrej współpracy obydwie instytucje mogą merytorycznie się wspierać, a także 

efektywnie pozyskiwać środki zewnętrzne, współpracować ze środowiskami lokalnymi dostosowując 

ofertę do potrzeb mieszkańców. Podkreślam, że jest to efekt synergii, na który liczyłam planując 

połączenie, jednocześnie po dokładnej analizie doszłam do wniosku, że cenną wartością jest specyfika 

działania każdej z instytucji, jej własny profil i koncentracja na potrzebach kulturalnych mieszkańców 

naszej Gminy. W ciągu tego trudnego roku obydwie instytucje zdały egzamin ze współpracy, 

ale również działania w swoich specyficznych zakresach pracy. 

Wpływ na zrewidowanie pomysłu połączenia miała również negatywna opinia Wojewódzkiej 

Biblioteki Publicznej podnosząca wątpliwości dotyczące przyszłego funkcjonowania biblioteki 

i realizacji zadań w zakresie upowszechniania czytelnictwa. Mając na uwadze obszerne uzasadnienie 

do uchwały o zamiarze połączenia, po namyśle, postanowiłam skierować uchwałę do dalszego etapu 

opiniowania tj. do Krajowej Rady Bibliotecznej. Przedłużające się oczekiwanie na opinię i zmieniająca 

się sytuacja faktyczna w gminnej kulturze spowodowały, że zdecydowałam się ponownie poddać pod 

obrady Rady Gminy pomysł połączenia, w tym wypadku proponując rezygnację z zamiaru połączenia 

Centrum Kultury i Biblioteki oraz zakończenie procedury opiniowania w KRB. 

Informuję, że powołanie nowego dyrektora Centrum Kultury odbyło się zgodnie z prawem 

i było niezależne od toczącej się procedury opiniowania zamiaru połączenia instytucji. Podkreślam, 

że Centrum i Biblioteka cały czas pozostające osobnymi podmiotami, bez względu na okoliczności, 

muszą posiadać kompetentne kierownictwo i o to właśnie zadbałam powołując Panią Magdalenę Julię 

Gleń na stanowisko dyrektora Centrum Kultury. 



Zaproponowane uchylenie uchwały o zamiarze połączenia instytucji miało na celu zakończenie 

długotrwałej procedury opiniowania, a w związku z tym niewystępowanie do Ministra Kultury 

z wnioskiem o zgodę na połączenie. Podjęcie uchwały w tym zakresie nie wiązało się z żadnymi 

zmianami w bieżącej działalności Centrum i Biblioteki, które mogłyby zostać połączone dopiero 

po pozytywnej decyzji Ministra Kultury. 

Podkreślam z całą stanowczością, że zarzut, iż dyrektora Centrum Kultury powołałam przed 

sesją na której głosowano uchylenie zamiaru połączenia instytucji kultury, jest chybiony. Zgodnie 

z treścią art. 16a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) powierzenie pełnienia 

obowiązków dyrektora nie może przekraczać jednego roku. Pani Magdalena Lubda objęła pełnienie 

obowiązków od dnia 1 lutego 2020 r., zatem moim obowiązkiem, niezależnym od zamiaru połączenia 

instytucji bądź odstąpienia od niego, było powołanie dyrektora Centrum Kultury. 

Pragnę poinformować, że sprawozdanie z audytu, o które się Pani Radna zwróciła, jest 

dostępne w Urzędzie Gminy. Ze względu na dane w nim zawarte, a także brak obowiązku w tym 

zakresie, dokument ten nie został opublikowany na stronie BIP oraz nie jest przewidywana jego 

publikacja. W ramach swoich kompetencji nadzoruję bieżące działanie Centrum Kultury, 

a sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowe co roku są przedstawiane Radzie Gminy. 

Pragnę Panią Radną zapewnić, że w naszej Gminie jest wielu utalentowanych i kompetentnych 

mieszkańców o wysokich kwalifikacjach, którzy podejmują pracę w innych gminach i instytucjach 

powiatowych i wojewódzkich. Jest normalną praktyką zatrudnianie osób kompetentnych niebędących 

mieszkańcami gminy, także na stanowiskach kierowniczych. Faworyzowanie lub dyskryminowanie 

kogokolwiek na rynku pracy, w tym w administracji, ze względu na miejsce zamieszkania nie znajduje 

uzasadnienia i przede wszystkim jest bezprawne. We wszystkich przypadkach biorę pod uwagę 

na pierwszym miejscu kompetencje danej osoby i wartość jaką może wnieść dla dobra wszystkich 

mieszkańców i rozwoju Gminy Popielów. 

Wierzę, że Pani Radnej, podobnie jak mnie, zależy, aby nasza Gmina była miejscem, gdzie żyje 

się dobrze. 
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