
UCHWAŁA NR XXI/100/2016
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Polskiej Cerekwi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446 z późn. zm.1)) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 642 z późn. zm.2)) Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Gminnej Bibliotece Publicznej w Polskiej Cerekwi Statut w brzmieniu określonym 
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXI/145/2009  Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 kwietnia 2009 roku 
w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Polskiej Cerekwi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kołeczko

1) Zmiany tekstu  jednolitego opublikowano w Dz. U. z 2016 r., poz.1579.
2) Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w Dz. U. z 2012 r., poz. 908, 1230, z 2013 r., poz.829.
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Załącznik do Uchwały Nr XXI/100/2016

Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 24 listopada 2016 r.

STATUT
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w POLSKIEJ CEREKWI

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Polskiej Cerekwi zwana dalej „Biblioteką” jest gminną instytucją 
kultury, której organizatorem jest Gmina Polska Cerekiew.

§ 2. Biblioteka działa na podstawie :

1. Obowiązującego prawa.

2. Niniejszego statutu.

§ 3. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury 
Organizatora.

§ 4. Siedzibą biblioteki jest miejscowość Polska Cerekiew ul. Karola Miarki 2, a teren działalności Gmina 
Polska Cerekiew.

§ 5. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Polska Cerekiew, która zapewnia warunki jej działalności 
i rozwoju na poziomie odpowiadającym jej zadaniom i wymaganiom współczesności.

§ 6. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
w Opolu.

§ 7. Biblioteka używa pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

CELE i ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 8. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych 
społeczności Gminy Polska Cerekiew.

§ 9. Do podstawowych zdań Biblioteki należy:

1. Gromadzenie, opracowanie , ochrona i aktualizacja zbiorów bibliotecznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

2. Pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej.

3. Udostępnienie zbiorów na miejscu, wypożyczenie na zewnątrz uwzględniając potrzeby mieszkańców, 
także chorych i niepełnosprawnych.

4. Organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo.

5. Współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz innymi 
bibliotekami, instytucjami, organizacjami działającymi na rzecz i dla dobra społeczeństwa i użytkowników 
biblioteki.

ZARZĄDZANIE i ORGANIZACJA

§ 10. 1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który zarządza Biblioteką i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

§ 11. W skład biblioteki wchodzą 2 filie:

·w Zakrzowie ul. Chopina 111

·w Grzędzinie ul. Kościelna 32

§ 12. Dyrektor ustala regulamin organizacyjny Biblioteki, strukturę zatrudnienia, regulaminy i inne 
wewnętrzne akty normatywne.
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§ 13. Dyrektor jest odpowiedzialny za realizację budżetu Biblioteki.

GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§ 14. Biblioteka finansowana jest z:

1. dotacji budżetu gminy.

2. środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych.

3. innych źródeł określonych przepisami prawa.

§ 15. 1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kieruje 
się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy, zatwierdzony w drodze 
zarządzenia przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

§ 16. Wysokość dotacji podmiotowej dla Biblioteki ustalana jest na podstawie projektu rocznego planu 
finansowego sporządzonego przez Dyrektora Biblioteki przekazywanego Wójtowi Gminy Polska Cerekiew.

§ 17. Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Wójt Gminy Polska Cerekiew.

§ 18. Dyrektor corocznie, w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada Organizatorowi 
sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy 
Polska Cerekiew.

§ 19. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi 
przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Biblioteki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie jego nadania.
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