
UCHWAŁA NR IX/56/19
RADY GMINY STRZELCE

z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Strzelcach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 
r, poz. 506), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 574, 
zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1608 oraz 
z 2019 r. poz. 115 i poz. 730), Rada Gminy Strzelce uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Gminnej Bibliotece Publicznej w Strzelcach Statut o treści określonej w załączniku do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Gminy Strzelce Nr XXIV/130/05 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie nadania 
statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 
Przewodnicząca Rady Gminy Strzelce

Teresa Sobczyk

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 sierpnia 2019 r.

Poz. 4528



Załącznik do uchwały Nr IX/56/19
Rady Gminy Strzelce
z dnia 25 lipca 2019 r.

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRZELCACH

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach, zwana dalej „Biblioteką”, jest samodzielną instytucją 
kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Strzelce.

§ 2. Biblioteka działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869);

4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506);

5) niniejszego statutu.

§ 3. 1.  Organizatorem Biblioteki jest Gmina Strzelce.

2. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Strzelce, a terenem jej działania Gmina Strzelce.

3. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
w Kutnie.

§ 4. 1.  Biblioteka używa pieczęci podłużnej zawierającej w swej treści nazwę w pełnym brzmieniu i adres 
siedziby.

2. Do opieczętowania zbiorów bibliotecznych Biblioteka używa pieczęci okrągłej z napisem na obwodzie: 
„Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach”.

Rozdział 2
Cele i zadania Biblioteki

§ 5. Celem działalności Biblioteki jest rozwój i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych 
mieszkańców Gminy Strzelce, rozpowszechnianie wiedzy i nauki oraz rozwój kultury.

§ 6. 1.  Do zadań Biblioteki należy w szczególności:

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem materiałów dotyczących Gminy Strzelce i regionu;

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie ich na zewnątrz;

3) prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;

4) prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej;

5) gromadzenie piśmiennictwa oraz wszelkich materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, gospodarczy 
i naukowy Gminy Strzelce;

6) popularyzacja zbiorów bibliotecznych i czytelnictwa;

7) tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych, katalogowych, bibliograficznych 
i faktograficznych;

8) organizowanie form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu 
dorobku kulturalnego Gminy Strzelce;
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9) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami 
społecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i oświatowych społeczności lokalnej.

2. Biblioteka może prowadzić działalność dokumentacyjną, badawczą i wydawniczą.

3. Biblioteka może podejmować zadania kulturalne i oświatowe służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców 
Gminy Strzelce.

Rozdział 3
Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 7. 1.  Biblioteką zarządza Dyrektor.

2. Dyrektor Biblioteki jest powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy Strzelce zgodnie z przepisami 
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Wójt wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem 
służbowym.

4. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością Biblioteki i reprezentowanie jej na zewnątrz;

2) realizowanie merytorycznej działalności Biblioteki, zgodnie z § 5 i 6 Statutu;

3) zapewnienie racjonalnego wykorzystania mienia Biblioteki oraz właściwe jego zabezpieczenie;

4) opracowanie rocznych planów finansowych Biblioteki i zapewnienie prawidłowego oraz racjonalnego ich 
wykonania.

§ 8. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa 
pracy. 

§ 9. Dyrektor Biblioteki odpowiada za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości oraz za całość 
gospodarki finansowej Biblioteki. Zadania, o których mowa, Dyrektor wykonuje przy pomocy Głównego 
Księgowego Biblioteki.

§ 10. 1.  W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, a w miarę potrzeby można zatrudnić  
pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi.

2. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk 
i pełnionych funkcji.

§ 11. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania 
zbiorów bibliotecznych, uwzględniające potrzeby czytelnicze.

§ 12. Organizację wewnętrzną Biblioteki ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym, nadanym po 
zasięgnięciu opinii Organizatora.

§ 13. Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać koła Przyjaciół i Miłośników Biblioteki utworzone na 
podstawie odrębnych przepisów prawnych.

Rozdział 4
Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 14. 1.  Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, w ramach posiadanych środków, kierując 
się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora, 
z zachowaniem wysokości dotacji udzielonej przez Organizatora.

§ 15. 1.  Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

2. Źródłem finansowania działalności Biblioteki są środki publiczne przekazywane przez Organizatora 
w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań 
statutowych oraz dotacji celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub na 
realizację wskazanych zadań i programów, a także dochody własne i inne źródła.
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§ 16. 1.  Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych 
obowiązującymi przepisami prawa. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane 
wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Biblioteki.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 17. Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy Strzelce

Teresa Sobczyk

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 4528


		2019-08-16T09:58:24+0000
	Polska
	Mariusz Kościołek
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




