
Uchwała Nr IV/25/2015  

Rady Miejskiej w Jarocinie 

z dnia 28 stycznia 2015 r.  

 

 

w sprawie zamiaru likwidacji instytucji kultury pn. Jarociński Ośrodek Kultury 
 

 

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 2013 poz. 594 z późniejszymi zmianami. ) oraz art. 22 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

Wyraża się zamiar likwidacji instytucji kultury pn. Jarociński Ośrodek Kultury 

z siedzibą w Jarocinie przy Placu Festiwalu Muzyki Rockowej 1, wpisanego do rejestru insty-

tucji kultury prowadzonego przez Gminę Jarocin pod numerem WOR.4011-1/1993. 

 

 

§ 2 

Treść uchwały wraz z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości na te-

renie Gminy Jarocin poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Miejskiego w Jarocinie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. 

 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jarocina. 

 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Jarocinie 

 

 

Rajmund Banaszyński 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej stanowi, że w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach organizator może zlikwidować instytucję kultury. Zanim to 

uczyni, jest obowiązany na 6 miesięcy przed wydaniem aktu o likwidacji instytucji kultury 

podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze i przyczynach likwidacji. 

Sytuacja, w jakiej znajduje się samorządowa instytucja kultury - Jarociński Ośrodek Kultury i 

jego organizator – Gmina Jarocin – wskazują, iż zasadne jest zlikwidowanie instytucji. Przy-

padek należy rozpatrywać w trzech kontekstach: ekonomicznym, związanym z celami statu-

towymi oraz organizacyjnym. W przypadku likwidacji Jarocińskiego Ośrodka Kultury mamy 

do czynienia z wyczerpaniem się celów statutowych i niemożliwością pełnienia przez tę in-

stytucję roli wiodącego w gminie organizatora i kreatora życia kulturalnego. Gminna kultura 

na przestrzeni ostatnich lat została zdecentralizowana, a główne wydarzenia kulturalne reali-

zowane są przez inne niż JOK podmioty - dwie pozostałe samorządowe instytucje kultury bi-

bliotekę i muzeum, podmioty prywatne i organizacje pozarządowe.  

Przed podjęciem decyzji o zamiarze likwidacji instytucji kultury Gmina dokonała wszech-

stronnej, wieloaspektowej analizy sytuacji podmiotu. Analizie poddano nie tylko sektor kultu-

ry (badania prowadzone przez Regionalne Obserwatorium Kultury przy UAM), ale sferę 

usług społecznych w szerszym znaczeniu (analizy działalności III sektora na przestrzeni 

ostatnich lat). 

Na jej podstawie wywiedziono uzasadnienie zasadności likwidacji JOK: 

Aspekt 1. Zaspokojenie potrzeb kulturalnych społeczeństwa. 

Instytucje kultury mają realizować zadanie upowszechniania kultury dla członków społeczeń-

stwa, którym wolność dostępu do dóbr kultury została zagwarantowana w art. 62 Konstytucji 

RP. Przestawiona argumentacja wskazuje, że likwidację instytucji kultury pod nazwą Ja-

rociński Ośrodek Kultury można pogodzić z konstytucyjnym prawem dostępu do kultu-

ry, a co więcej - likwidacja JOK nie będzie naruszeniem ciągłości dostępu lokalnej spo-

łeczności do dóbr kultury. Wręcz przeciwnie, zaistnienie szeregu zdarzeń uniemożliwia-

jących dalsze funkcjonowanie instytucji, powoduje po stronie organizatora - Gminy Ja-

rocin, obowiązek skorzystania z kompetencji, które daje mu art. 22 Ustawy o organizo-

waniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i podjęciu decyzji o zamiarze likwidacji 

instytucji, dla zapewnienia społeczeństwu lokalnemu konstytucyjnego prawa dostępu do 

dóbr kultury i realizacji zadań z zakresu kultury, do czego obliguje Gminę Ustawa o 

samorządzie gminnym. 
Wyczerpanie się formuły JOK-u jako samorządowej instytucji kultury, długoletni kryzys, 

brak umiejętności współpracy z innymi podmiotami, brak kompetencji kulturowych, brak po-

tencjału organizacyjnego - te wszystkie argumenty przemawiają za zasadnością likwidacji tej 

instytucji i wdrożeniu formuły będącej trójsektorowym partnerstwem. Forma prawna – samo-

rządowej instytucji kultury w przypadku JOK nie tylko wyczerpała się, ale jest ograniczeniem 

dla potrzebnych działań w zakresie animacji kulturalnej, prezentacji kultury, edukacji kultu-

ralnej, które z dużo większym powodzeniem i efektywnością realizują inne gminne podmio-

ty oraz organizacje pozarządowe i podmioty prywatne. To te podmioty zapewniają spo-

łeczeństwu lokalnemu konstytucyjne prawo dostępu do dóbr kultury i realizują zadania 

z zakresu kultury, a nie zorganizowany w tym celu JOK. 
Aspekt 2. Stabilność prawno-organizacyjna instytucji kultury. 

W rozumieniu Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej instytu-

cją kultury jest jednostka powołana i prowadzona przez jednostkę samorządu teryto-

rialnego z regulowanymi ustawowo strukturami prawno-organizacyjnymi, jednakże w 

sensie kulturowym instytucją można nazywać także trwałe i doniosłe w życiu zbiorowym 

kompleksy faktów społecznych i kulturowych. Wobec zmieniających się oczekiwań spo-



łecznych instytucja rozumiana w sensie prawniczym jako jednostka organizacyjna o 

ustabilizowanych normami prawnymi strukturze i funkcjach przestaje pełnić swą rolę, 

przestaje istnieć w świadomości społecznej, staje się przez to zbędna, a jej prawno-

organizacyjne struktury powinny zostać zlikwidowane.  
Po likwidacji JOK jego dotychczasowy budynek i wyposażenie przejmie gmina, jako organi-

zator likwidowanej instytucji. Budynek wraz z wyposażeniem zostaną bezpłatnie użyczone 

podmiotowi pozarządowemu, który prowadził będzie nowopowstałe centrum aktywności lo-

kalnej, gdzie kultura pozostanie działaniem wiodącym, jednakże jedną z wielu aktywności 

społecznych, jakie znajdą miejsce w dotychczasowym budynku JOK. Nazwa centrum aktyw-

ności lokalnej, jest używana roboczo i tymczasowo. Zarząd i struktury nowego podmiotu 

oparte będą o partnerstwo trójsektorowe: gmina Jarocin i jej jednostki (instytucje kultury, 

ośrodek pomocy społecznej), sektor prywatny (przedstawiciele mediów, prywatnych podmio-

tów kulturalnych, gastronomii współpracujące z podmiotami kulturalnymi) oraz sektor poza-

rządowy (pozarządowe organizacje prowadzące regularną działalność kulturalną na terenie 

gminy). Centrum finansowane będzie z dotacji celowej z budżetu gminy (utrzymanie budyn-

ku, zatrudnienie pracowników, działalność, regranting), darowizn pochodzących od spółek 

gminnych (środki te stanowiły będą odrębny fundusz dotacyjny przeznaczony na działania lo-

kalne organizacji pozarządowych i grup nieformalnych) oraz środki pozyskane spoza gminy 

Jarocin (np. FIO, ASOS, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju Re-

gionalnego). Dzięki gminnej dotacji zabezpieczającej wydatki na utrzymanie budynku i kadrę 

go obsługującą centrum będzie bazą infrastrukturalną do prowadzenia działalności kulturalnej 

dostępną dla podmiotów pozarządowych i niezależnych animatorów i twórców.  

Aspekt 3: Potrzeba wychodzenia naprzeciw nowatorskim systemom zarządzania i przekazy-

wania zadań publicznych do realizacji organizacjom pozarządowym.  

Skala realizacji zadań społecznych Gminy Jarocin, w tym kulturalnych, przez organiza-

cje pozarządowe wyraźnie wskazuje na istotną zmianę struktury realizacji tych zadań, 

przez co dotychczasowa forma prawna prowadzenia działalności kulturalnej staje się 

trwale nieefektywna. Cele statutowe JOK nie są osiągane przez ten podmiot, a realizują 

je organizacje pozarządowe oraz pozostałe gminne instytucje kultury, które na prze-

strzeni ostatnich lat rozwinęły i znacząco poszerzyły swoją działalność budując trwałe 

partnerstwa międzysektorowe. 
Do 2014 roku organizacje pozarządowe zdominowały działalność w gminie Jarocin w zakre-

sie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 

- na 130 imprez kulturalnych organizowanych w roku 2013 na terenie gminy Jarocin JOK 

zorganizował zaledwie 40, z czego część z nich nie była merytorycznie przygotowana przez 

pracowników JOK, a przez współpracujące z nimi organizacje pozarządowe i impresariaty ar-

tystów, w roku 2014 JOK zorganizował 23 spośród 141 imprez;  

- różne formy edukacji kulturalno-artystycznej zrealizowane przez NGO w roku 2013: liczba 

sekcji (projektów edukacyjnych) - 14, liczba uczestników :1673, przez JOK liczba sekcji: 4, 

liczba uczestników 62, rok 2014 – liczba sekcji (projektów edukacyjnych) 13, liczba uczest-

ników: 1848, JOK liczba sekcji - 4, liczba uczestników 62.  

Dotacja na działalność bieżącą JOK z budżetu gminy oraz zadania zlecane poza dotacją pod-

miotową wynosiła 832 950,00 złotych w roku 2013, a w roku 2014 - 614 200,00 złotych na-

tomiast suma dotacji udzielanych na projekty kulturalne realizowane przez organizacje poza-

rządowe to 327 900,00 złotych w roku 2013 i 390 000,00 złotych w roku 2014. Porównanie 

skali działań sektora organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury z aktywno-

ścią JOK-u w zestawieniu z dotacjami gminnymi wskazuje jednoznacznie, na bezdyskusyjnie 

większą efektywność i racjonalność finansowania projektów kulturalnych prowadzonych 

przez stowarzyszenia i fundacje.  



Jarocińskie organizacje pozarządowe realizujące zadania w obszarze kultury są też znacznie 

bardziej skuteczne od JOK-u w pozyskiwaniu środków spoza gminy Jarocin na realizowane 

programy kulturalne. Corocznie kwota pozyskana z takich źródeł jak Ministerstw Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Samorząd Wojewódz-

twa Wielkopolskiego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Fundacja Współpracy Polsko-

Niemieckiej kilkukrotnie przekraczała wartości dotacji pozyskiwanych przez JOK, mimo – 

jak się może wydawać – znacznie mniejszego potencjału instytucjonalnego sektora organiza-

cji pozarządowych.  

4. Uzasadnione potrzeby pracowników likwidowanej instytucji kultury. 

Sam budynek jak i organizowane w nim przedsięwzięcia w dalszym ciągu będą potrzebowały 

obsługi, zarówno technicznej jak i administracyjnej, a co za tym idzie część z obecnych pra-

cowników JOK będzie mogła zostać zatrudniona przez nowy podmiot zarządzający budyn-

kiem i prowadzący Centrum. Pozostali, będą mieli możliwość zaangażowania się do współ-

pracy przy projektach realizowanych w Centrum. W trakcie procesu likwidacji prowadzony 

będzie bezpłatnie, specjalnie w tym celu przygotowany program edukacyjny adresowany do 

podmiotów i osób chcących współtworzyć i prowadzić Centrum. Pracownicy JOK będą za-

proszeni do udziału w tym programie. Pewnym jest, że forma i wymiar zatrudnienia oraz za-

kres obowiązków obecnych pracowników JOK ulegną zmianie, a dodatkowo wymagane bę-

dzie od nich częściowe przekwalifikowanie się i zdecydowanie większa aktywność. Biorąc 

pod uwagę aktualny przerost administracji i obsługi w stosunku do etatów merytorycznych w 

JOK prawdopodobne jest, że nie wszyscy z obecnych pracowników znajdą zatrudnienie w 

Centrum.  

Instytucje kultury mają realizować zadanie upowszechniania kultury dla członków społeczeń-

stwa, którym wolność dostępu do dóbr kultury została zagwarantowana w art. 62 Konstytucji 

RP. Powyższa argumentacja wskazuje, że likwidację instytucji kultury pod nazwą Jarociński 

Ośrodek Kultury można pogodzić z konstytucyjnym prawem dostępu do kultury, a co więcej - 

likwidacja JOK nie będzie naruszeniem ciągłości dostępu lokalnej społeczności do dóbr kul-

tury. Wręcz przeciwnie, zaistnienie szeregu zdarzeń uniemożliwiających dalsze funkcjono-

wanie instytucji, powoduje po stronie organizatora, Gminy Jarocin, obowiązek skorzystania z 

kompetencji, które daje mu art. 22 ustawy o prowadzenie działalności kulturalnej i zamierze-

niu likwidacji instytucji, dla zapewnienia społeczeństwu lokalnemu konstytucyjnego prawa 

dostępu do dóbr kultury i realizacji zadań z zakresu kultury, do czego obliguje Gminę ustawa 

o samorządzie gminnym. 

Ponadto informuję, iż o planowanym zamiarze likwidacji instytucji kultury, jaką jest JOK, po-

informowano stosownym pismem związki zawodowe – Ogólnopolskie Porozumienie Związ-

ków Zawodowych Rady Powiatowej w Jarocinie oraz Zarząd Regionu Wielkopolskiego Nie-

zależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność”. Pierwszy ze związków 

przedstawił negatywne stanowisko w przedmiotowej sprawie, wskazując na pozbawienie pra-

cy zatrudnionych w JOK-u pracowników. Drugi natomiast ze związków przyjął do wiadomo-

ści projekt ww. uchwały bez uwag. Gmina Jarocin odpowiedziała na negatywną opinię OPZZ 

podtrzymując swoje stanowisko w sprawie zamiaru likwidacji instytucji kultury jaką jest 

JOK, wskazując przede wszystkim na możliwość zatrudnienia w przyszłości obecnych pra-

cowników JOK w nowopowstałym Centrum oraz ich zaangażowania się w realizację projek-

tów Centrum. 


