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UCHWAŁA NR VI/39/2019
RADY GMINY W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506), art. 11 ust. 1 i ust. 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r.
poz. 574; zm. poz. 1669) oraz art. 2 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983; zm. z 2019 r. poz. 115) Rada Gminy
w Puszczy Mariańskiej uchwala, co następuje:
§ 1. W § 11 załącznika do uchwały Nr XXXIII/205/2013 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia
18 września 2013 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej (Dz. Urz.
Woj. Maz. z 2013 r. poz. 12197) dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu: "4. Działalność Biblioteki finansowana jest
z następujących źródeł:
a) dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Puszcza Mariańska w wysokości określonej w uchwale budżetowej;
b) dotacji celowej z budżetu Gminy Puszcza Mariańska na wskazane przez Gminę zadania;
c) dotacji celowej innej jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji projektów;
d) środków otrzymanych od innych osób prawnych i fizycznych.
5. Biblioteka może prowadzić jako dodatkową, działalność odpłatną na zasadach określonych w odrębnych
przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji działalności podstawowej (statutowej),
w szczególności w zakresie:
a) działalności edukacyjnej, kulturalnej i promocji;
b) usługowej działalności wydawniczej i reklamowej;
c) sprzedaży książek i czasopism;
d) świadczenia usług kserograficznych.
6. Środki uzyskane z prowadzonej działalności, o której mowa w ust. 5, Biblioteka wykorzystuje wyłącznie
w celu finansowania własnej działalności statutowej .".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Wanda Badełek

