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z dnia 21 marca 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/203/05 Rady Gminy Słubice z dnia 30 grudnia 2005r.
w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.1)), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (tj. z 2001r., Nr 13, poz. 123 ze zm.2)) oraz art. 8 ust. 2 pkt 2 i art. 11 ust. 1 ustawy
z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 ze zm.3)), Rada Gminy Słubice uchwala,
co następuje:
§ 1. W Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach, stanowiącym załącznik do Uchwały
Nr XXXII/203/05 Rady Gminy Słubice z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece
Publicznej w Słubicach (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2006r., Nr 21, poz. 714), wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 2 skreśla się ust.2,

2)

w § 3 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „1.Biblioteka jest samorządową instytucją kultury podlegającą
wpisowi do rejestru instytucji kultury organizatora.”

3)

w § 6 pkt 1 i pkt 2 otrzymują nowe brzmienie: „1) pieczęć okrągła zawierająca w otoku napis z nazwą
Biblioteki w pełnym brzmieniu, 2) pieczęć podłużna zawierająca pełną nazwę Biblioteki oraz adres jej
siedziby.”

4)

w § 8:
a) w ust. 1:
- pkt 6 otrzymuje nowe brzmienie: „6) upowszechnianie kultury, organizowanie własnych imprez
kulturalnych oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego
zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.”
- pkt 9 otrzymuje nowe brzmienie: „9) zapewnienie dostępu do wiedzy zawartej w Internecie oraz
popularyzowanie nowoczesnych technik informacyjnych.”
- po pkt 9 dodaje się nowe pkt 10 i 11 w brzmieniu: „10) tworzenie i udostępnianie własnych baz
komputerowych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych, 11) prowadzenie działalności
promocyjnej w zakresie kultury.”
b) w ust. 2 po wyrazach „w dziedzinie kultury” stawia się przecinek i dodaje się wyraz „edukacji”.

5)

§ 9 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 9.1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością,
reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. 2. Dyrektora Biblioteki powołuje
i odwołuje Wójt Gminy Słubice na podstawie obowiązujących przepisów. 3. Zakres czynności
Dyrektorowi Biblioteki ustala Wójt Gminy. 4. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki
i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.”
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6)

§ 10 otrzymuje nowe brzmienie: „§10.1. W bibliotece zatrudnia się pracowników działalności
podstawowej, administracji oraz obsługi. 2. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudnieni
specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki. 3. Dyrektor Biblioteki oraz
zatrudnieni pracownicy powinni posiadać odpowiednie do zajmowanego stanowiska kwalifikacje
określone na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących biblioteki publiczne jako instytucje
kultury.”

7)

w § 11 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Biblioteka prowadzi w swojej siedzibie wypożyczalnie
zbiorów bibliotecznych, czytelnie oraz Czytelnię Internetową – Centrum Informacji.”

8)

§ 12 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 12.1. Przy Bibliotece mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki,
stowarzyszenia oraz fundacje powoływane na podstawie odrębnych przepisów. 2. Organem doradczym
i opiniodawczym Dyrektora, właściwym dla spraw związanych z działalnością Biblioteki jest Kolegium.
3. Członków Kolegium powołuje i odwołuje Dyrektor Biblioteki. 4. Dyrektor może powoływać stałe lub
doraźne organy doradcze (zespoły, komisje) dla określonych spraw.”

9)

W § 15 wyrazy „Kierownik Biblioteki” zastępuje się wyrazami „Dyrektor Biblioteki”.

10) § 16 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 16.1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne. Biblioteka może,
w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za niektóre usługi i wydawnictwa, udostępnianie
sprzętu i pomieszczeń, a wpływy przeznaczać na działalność statutową. 2. Zasady i warunki korzystania
z Biblioteki określa regulamin nadany przez jej Dyrektora. 3. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa
Regulamin Organizacyjny, który opracowuje i wprowadza po raz pierwszy w drodze zarządzenia
Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Słubice.”
11) w § 18:
a) ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy
zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości rocznej dotacji przewidzianej w budżecie
Gminy Słubice.”
b) po ust.2 dodaje się nowy ust.3 w brzmieniu: „3. Biblioteka otrzymuje z budżetu Gminy corocznie
dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności kulturalnej
i utrzymanie obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona.”
12) § 19 otrzymuje nowe brzmienie: „§19. Źródłami finansowania, z których biblioteka pokrywa
zobowiązania i koszty bieżącej działalności są: 1) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu Gminy Słubice,
2) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa, 3) środki otrzymane w formie darowizn od osób
fizycznych i prawnych 4) dochody własne z prowadzonej działalności, w tym przychody z najmu
i dzierżawy składników majątkowych, 5) inne źródła.”
13) po § 19 dodaje się nowy § 19a w brzmieniu: „§ 19a. 1. Dyrektor corocznie, w terminie do 31 marca
przedkłada Radzie Gminy Słubice sprawozdanie z działalności Biblioteki za poprzedni rok kalendarzowy.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1, zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań
określonych w Rozdziale II Statutu, w tym także w aspekcie finansowym.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice oraz Dyrektorowi Gminnej Biblioteki
Publicznej w Słubicach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
1)

2)

Zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21,
poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 41, poz. 364, z 2003r. Nr 96,
poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005r. Nr 131,
poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006r. Nr 227, poz. 1658, z 2009r. Nr 62, poz. 504 oraz z 2011r. Nr 207, poz. 1230.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
—3—
Poz. 3121
—————————————————————————————————————————————————————————————
3)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2001r. Nr 129, poz1440, z 2002r.
Nr 113, poz. 984, z 2004r. Nr 238, poz. 2390, z 2006r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2011r. Nr 112, poz. 654 i Nr 207,
poz. 1230.

Przewodniczący Rady Gminy:
Sławomir Januszewski
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Uza sad n ie n ie
Konieczność wprowadzenia zmian do obowiązującego Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach wynika
z potrzeby dostosowania Statutu do aktualnych warunków funkcjonowania biblioteki jako samorządowej instytucji
kultury. Właściwym do wprowadzenia zmian jest organizator instytucji kultury, którym jest Gmina Słubice, w której
imieniu zmiany wprowadzane są stosowną uchwałą Rady. Wprowadzone zmiany uwzględniają obowiązujące przepisy
prawa oraz faktyczny zakres działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach.

