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UCHWAŁA NR XL/214/2018
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 17 kwietnia 2015 roku nr VI/29/2015
w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Gołyminie-Ośrodku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 574) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) Rada Gminy
Gołymin-Ośrodek uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 17 kwietnia 2015 roku nr VI/29/2015
w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Gołyminie-Ośrodku, wprowadza się następujące
zmiany:
1. § 5. otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 5. Podstawowym celem Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb oświatowych,
edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy
Gołymin-Ośrodek.”.
2. § 6. otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 6. Do podstawowych zadań Biblioteki i podstawowego przedmiotu jej działalności, należy
w szczególności:
1) gromadzenie,
opracowywanie,
przechowywanie
i ochrona
materiałów
z uwzględnieniem materiałów dotyczących wiedzy o własnym regionie;

bibliotecznych

2) obsługa użytkowników, przede wszystkim poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie
działalności informacyjno-bibliograficznej;
3) współdziałanie z bibliotekami innych sieci oraz z innymi instytucjami kultury w zakresie rozwijania
czytelnictwa i edukacji oświatowo-kulturalnej społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzieży;
4) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, wydawniczej;
5) organizowanie narad, konferencji, seminariów, wykładów, odczytów, lekcji bibliotecznych,
konkursów, szkoleń oraz innych działań związanych z rozwojem nauki i kultury oraz
przyczyniających się do podniesienia poziomu wiedzy i rozwoju umiejętności;
6) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami
społecznymi w celu rozwijania i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców
Gminy Gołymin-Ośrodek;
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7) organizowanie czytelnictwa
i niepełnosprawnym;
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obsługi

bibliotecznej

osobom

starszym

8) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;
9) popularyzacja książki i czytelnictwa;
10) podejmowanie innych form promocji zbiorów oraz działania w zakresie kultury wynikających
z potrzeb środowiska;
11) prowadzenie innej działalności kulturalnej, w tym organizowanie imprez oraz innych spotkań
o charakterze kulturalnym bądź edukacyjnym”.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady
Danuta Jadwiga Chojnowska

