
UCHWAŁA NR XIX/102/08
RADY GMINY GASZOWICE

z dnia 28 lutego 2008r.

w sprawie: Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gaszowicach

Na podstawie  art.  18 ust.  2 pkt  15 i  art.  40 ust.  2  pkt  2 ustawy z  dnia  8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku  
z art. 8 ust. 2 pkt 2 i art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, 
poz.  539  z  późniejszymi  zmianami)  art.  11  i  art.  13  ust.  1  ustawy  z  25  października  1991r.  
o  organizowaniu  i  prowadzeniu  działalności  kulturalnej  (Dz.  U.  z  2001  r.  Nr  13,  poz.  123  
z późniejszymi zmianami)

Na wniosek Wójta Gminy
RADA GMINY GASZOWICE

Uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwałę  ogłasza  się  w Dzienniku  Urzędowym Województwa  Śląskiego  i  wywiesza  się  na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

§ 5

Traci moc uchwała nr XV/103/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Gaszowicach.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/102/08
Rady Gminy Gaszowice

z dnia 28 lutego 2008r.

S T A T U T
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gaszowicach

I. Przepisy ogólne.

§ 1

Gminna Biblioteka Publiczna zwana dalej  „Biblioteką”  została utworzona na mocy Decyzji  Nr  1/86 

Naczelnika Gminy Gaszowice z dnia 14.11.1986 r. i działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późniejszymi zmianami/.

2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /tekst 

jednolity Dz. U. z 2001 Nr 13, poz.123 z późniejszymi zmianami/

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

4. Niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą  Biblioteki  jest  sołectwo  Gaszowice  ul.  Rydułtowska  7,  a  terenem  działania  jest  Gmina 

Gaszowice.

§ 3

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawują Organy Gminy Gaszowice.

§ 4

Organy Gminy  Gaszowice  jako  organizator  zapewniają  Bibliotece  odpowiednie  warunki  działania  

i rozwoju działalności czytelniczej na terenie gminy.

§ 5

Gminna Biblioteka Publiczna w Gaszowicach posiada osobowość prawną z mocy wpisu do rejestru 

instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

§ 6

W  zakresie  merytorycznym  i  szkoleniowym  Biblioteka  korzysta  z  pomocy  Biblioteki  Śląskiej  

w Katowicach.

§ 7

Biblioteka używa pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem oraz pieczęci okrągłej, zawierającej 

pośrodku wizerunek orła, a w otoku napis z nazwą.



II. Cele i zadania biblioteki.

§ 8

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechniania 

wiedzy i rozwojowi kultury.

§ 9

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

2)  udostępnianie  zbiorów  bibliotecznych  na  miejscu,  wypożyczanie  do  domu  oraz  prowadzenie 

wypożyczeń  międzybibliotecznych  dla  wszystkich  czytelników  z  uwzględnieniem  szczegółowych 

potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych,

3) prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej,

4) popularyzacja książki i czytelnictwa,

5) współdziałanie z bibliotekami innych sieci,  instytucjami upowszechniania kultury,  organizacjami  

i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

6) doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek,

7)  doskonalenie  form  i  metod  pracy  bibliotecznej,  poprzez  wykorzystanie  nowych  możliwości 

technicznych w tej dziedzinie.

§ 10

Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska oraz realizacji 

ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

III. Organy biblioteki i jej organizacja.

§ 11

1. Działalnością  Biblioteki  zarządza  Dyrektor,  który  reprezentuje  ją  na  zewnątrz  i  ponosi 

odpowiedzialność za jej prawidłowe funkcjonowanie.

2. Dyrektora Gminnej Biblioteki zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Gaszowice.

§ 12

1. W bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.

W  miarę  potrzeb  w  bibliotece  mogą  być  zatrudnieni  specjaliści  z  innych  dziedzin  związanych  

z działalnością biblioteki.

2.  Dyrektor  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  wykonuje  wszystkie  czynności  związane  ze  stosunkiem 

pracy  

w stosunku do zatrudnionych przez siebie pracowników.

§ 13

1.  Dyrektor  i  pracownicy  Biblioteki  powinni  posiadać  kwalifikacje  odpowiednie  do  zajmowanych 

stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustala się w oparciu o odrębne przepisy.



§ 14

Biblioteka prowadzi wypożyczalnię, czytelnię, filię biblioteczną oraz inne formy udostępniania zbiorów 

bibliotecznych.

§ 15

W celu zapewnienia obsługi bibliotecznej mieszkańców Gminy Gaszowice oprócz biblioteki gminnej 

w Gaszowicach prowadzona jest filia biblioteczna: Filia GBP Nr 1 w Czernicy ul. Wolności 41

§ 16

Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać Koła Przyjaciół Bibliotek, Towarzystwa Przyjaciół Książek oraz 

Fundacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IV. Gospodarka finansowa Bibliotek.

§ 17

1.  Gminna Biblioteka Publiczna jako instytucja  upowszechniania kultury  samodzielnie  gospodaruje 

powierzonym  i  nabytym  mieniem  oraz  prowadzi  samodzielną  gospodarkę  finansową  w  ramach 

posiadanych  środków,  na  zasadach  określonych  obowiązującymi  przepisami  w  oparciu  o  plan 

działalności Biblioteki zatwierdzony przez Dyrektora, z dostosowaniem planu do dotacji uchwalonej 

przez Radę Gminy Gaszowice w budżecie na dany rok.

2. Biblioteka jest finansowana z budżetu gminy, z dochodów własnych i innych źródeł określonych 

przepisami prawa.

3. Wydatki na całkowitą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej pokrywane są z przychodów.

§ 18

Gminna Biblioteka Publiczna może prowadzić  działalność gospodarczą  według zasad określonych 

odrębnymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej powinien być przeznaczony na działalność 

statutową biblioteki.

V. Przepisy końcowe.

§ 19

Statut nadaje Rada Gminy Gaszowice.

§ 20

Zmiany w statucie mogą być dokonane na wniosek Wójta, Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej  

w trybie określonym dla jego nadania.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy.


