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UCHWAŁA NR XVI.101.2012
RADY GMINY BŁĘDÓW
z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie
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 z późn. zm.) art. 13, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 13 , poz. 123 z późn. zm.) , Rada Gminy Błędów
uchwala:
§ 1. W statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały nr
XXXIII/191/06 z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności kulturalnej
prowadzonej przez Gminę Błędów, zmienia się treść § 17, który otrzymuje brzmienie:
„ § 17 1. Przychody Biblioteki stanowią:
1) wpływy z prowadzonej działalności,
2) dotacje budżetowe,
3) środki uzyskiwane od osób fizycznych i prawnych,
4) wpływy z innych źródeł.
2. Wartość majątku biblioteki odzwierciedla fundusz Biblioteki, który odpowiada wartości wydzielonego
Bibliotece mienia.
1) Fundusz Biblioteki zwiększa się o zysk netto lub zmniejsza się o stratę netto wykazane w rocznym
sprawozdaniu finansowym Biblioteki , pod warunkiem uprzedniego zatwierdzenia tego sprawozdania przez
Organizatora.
2) Fundusz Biblioteki zwiększa się lub zmniejsza o ewentualny błąd zaprezentowany w rocznym
sprawozdaniu finansowym Biblioteki w pozycji „zysk/strata z lat ubiegłych”, w przypadku stwierdzenia
takiego błędu po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.
3) W przypadku urzędowego przeszacowania aktywów trwałych biblioteka tworzy fundusz aktualizacji
wyceny, na który odnoszone są skutki wynikające z tego przeszacowania.
4) Dotacje celowe otrzymane na zakup środków trwałych nie podlegających umorzeniu oraz amortyzacji,
a także nieodpłatne otrzymanie takich środków trwałych w drodze darowizny, zwiększają fundusz instytucji
kultury.”
§ 2. Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Błędów
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§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Jakubczak

