UCHWAŁA NR XXXIII/306/10
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 3 marca 2010 r.
w sprawie nadania statutu instytucji kultury działającej pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna
w Pszczółkach.
Na podstawie art.11 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539 ze
zmianami), art.40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz.1591 ze zmianami ) oraz art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 ze zmianami)
Rada Gminy Pszczółki uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach, który stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XVII/211/02 Rady Gminy Pszczółki z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania
statutu Instytucji Kultury działającej pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
UZASADNIENIE
W statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w następującym
zakresie:
- § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: ustawy z dnia 25 października1994 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U. Nr 13, poz.123 z 2001 r. ze zmianami ) i przepisów wydanych na jej podstawie,
- § 2 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: Biblioteka jest gminną instytucją kultury i posiada osobowość prawną na mocy
wpisu do rejestru kultury, o którym mowa w § 1 punkt 1 oraz posiada majątek własny, stanowiący podstawę do
wykonywania zadań statutowych,
- § 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: Zbiory biblioteczne są własnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach,
a opiekę nad nimi sprawuje dyrektor Biblioteki. Opiekę nad zbiorami w Punkcie Bibliotecznym w Skowarczu
sprawuje jego pracownik, a nadzór nad jego pracą należy do dyrektora Biblioteki,
- § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością i jest za nią
odpowiedzialny, w tym za całość gospodarki finansowej, a także za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli
finansowej,
- § 4 pkt 2 ppkt 5 otrzymuje brzmienie: opracowanie rocznego planu finansowego oraz jego zmiany w trakcie roku
budżetowego,
- § 4 pkt 3 w miejsce słów Zarząd Gminy należy wprowadzić zapis o treści Wójt Gminy,
- § 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Roczny plan gospodarki finansowej, o którym mowa w punkcie 3, opracowywany
jest do dnia 31 października danego roku kalendarzowego,
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pkt 5 otrzymuje brzmienie: Sprawozdanie
finansowe Biblioteki (bilans instytucji kultury, rachunek wyników,
informacja dodatkowa) za dany rok kalendarzowy zatwierdza Wójt Gminy.
W tej sytuacji zasadnym jest podjęcie uchwały zmieniającej treść dotychczasowego statutu.

Pomorskiego.
UZASADNIENIE
W statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w następującym
zakresie:
- § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: ustawy z dnia 25 października1994 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U. Nr 13, poz.123 z 2001 r. ze zmianami ) i przepisów wydanych na jej podstawie,
- § 2 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: Biblioteka jest gminną instytucją kultury i posiada osobowość prawną na mocy
wpisu do rejestru kultury, o którym mowa w § 1 punkt 1 oraz posiada majątek własny, stanowiący podstawę do
wykonywania zadań statutowych,
- § 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: Zbiory biblioteczne są własnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach,
a opiekę nad nimi sprawuje dyrektor Biblioteki. Opiekę nad zbiorami w Punkcie Bibliotecznym w Skowarczu
sprawuje jego pracownik, a nadzór nad jego pracą należy do dyrektora Biblioteki,
- § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością i jest za nią
odpowiedzialny, w tym za całość gospodarki finansowej, a także za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli
finansowej,
- § 4 pkt 2 ppkt 5 otrzymuje brzmienie: opracowanie rocznego planu finansowego oraz jego zmiany w trakcie roku
budżetowego,
- § 4 pkt 3 w miejsce słów Zarząd Gminy należy wprowadzić zapis o treści Wójt Gminy,
- § 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Roczny plan gospodarki finansowej, o którym mowa w punkcie 3, opracowywany
jest do dnia 31 października danego roku kalendarzowego,
- § 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie: Sprawozdanie finansowe Biblioteki (bilans instytucji kultury, rachunek wyników,
informacja dodatkowa) za dany rok kalendarzowy zatwierdza Wójt Gminy.
W tej sytuacji zasadnym jest podjęcie uchwały zmieniającej treść dotychczasowego statutu.

Załącznik do Uchwały Nr
XXXIII/306/10
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 3 marca 2010 r.
STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PSZCZÓŁKACH
§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach, zwana dalej „Biblioteką”, działa na podstawie:
1) wpisu nr 1 z dnia 11 stycznia 2002 r. do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Pszczółki,
2) ustawy z dnia 27 czerwca1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 ze zmianami) i przepisów wydanych na
jej podstawie,
3) ustawy z dnia 25 października1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 13,
poz.123 z 2001 r. ze zmianami) i przepisów wydanych na jej podstawie,
4) uchwały nr XXXIII/306/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 3 marca 2010r.
5) niniejszego statutu.
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§ 2. ZASADY OGÓLNE
1. Biblioteka jest gminną instytucją kultury i posiada osobowość prawną na mocy wpisu do rejestru kultury,

Załącznik do Uchwały Nr
XXXIII/306/10
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 3 marca 2010 r.
STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PSZCZÓŁKACH
§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach, zwana dalej „Biblioteką”, działa na podstawie:
1) wpisu nr 1 z dnia 11 stycznia 2002 r. do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Pszczółki,
2) ustawy z dnia 27 czerwca1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 ze zmianami) i przepisów wydanych na
jej podstawie,
3) ustawy z dnia 25 października1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 13,
poz.123 z 2001 r. ze zmianami) i przepisów wydanych na jej podstawie,
4) uchwały nr XXXIII/306/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 3 marca 2010r.
5) niniejszego statutu.
§ 2. ZASADY OGÓLNE
1. Biblioteka jest gminną instytucją kultury i posiada osobowość prawną na mocy wpisu do rejestru kultury,
o którym jest mowa w § 1 punkt 1, oraz posiada majątek własny, stanowiący podstawę do wykonywania zadań
statutowych.
2. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Pszczółki, a jej terenem działania - Gmina Pszczółki.
3. W skład Biblioteki wchodzi Punkt Biblioteczny w Skowarczu.
4. Biblioteka korzysta z fachowej pomocy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.
5. Biblioteka posługuje się pieczęcią okrągłą, posiadającą w otoku jej nazwę oraz pieczęcią podłużną o treści:
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PSZCZÓŁKACH 83-032 Pszczółki, ul. Dworcowa 4 woj. pomorskie.
6. Punkt Biblioteczny posługuje się pieczęcią podłużną o treści: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W PSZCZÓŁKACH PUNKT BIBLIOTECZNY w Skowarczu.
7. Zbiory biblioteczne są własnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach, a opiekę nad nimi sprawuje
dyrektor Biblioteki . Opiekę nad zbiorami w Punkcie Bibliotecznym w Skowarczu sprawuje jego pracownik, a nadzór
nad jego pracą należy do dyrektora Biblioteki.
§ 3. ZAKRES DZIAŁANIA
1. Zakres działania Biblioteki obejmuje całą gminę.
2. Podstawowe zadania Biblioteki :
1) prowadzenie, przechowywanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych,
2) udostępnianie zbiorów,
3) współudział w organizowaniu działalności społecznej służący rozwojowi czytelnictwa,
4) współpraca z bibliotekami szkolnymi,
5) stałe uzupełnianie zbiorów bibliotecznych,
6) poradnictwo fachowe dotyczące posiadanych zbiorów i możliwości korzystania z nich,
7)ID:współdziałanie
z bibliotekami z innych
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i zaspokajaniu potrzeb oświatowych oraz kulturalnych mieszkańców gminy.
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3. Przy Bibliotece mogą działa koła przyjaciół biblioteki, komisje biblioteczne oraz rady społeczne, powoływane na

6) poradnictwo fachowe dotyczące posiadanych zbiorów i możliwości korzystania z nich,
7) współdziałanie z bibliotekami z innych miejscowości i instytucjami upowszechniania kultury w rozwijaniu
i zaspokajaniu potrzeb oświatowych oraz kulturalnych mieszkańców gminy.
3. Przy Bibliotece mogą działa koła przyjaciół biblioteki, komisje biblioteczne oraz rady społeczne, powoływane na
podstawie obowiązujących przepisów .
4. Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.
§ 4. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI
1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością i jest za nią odpowiedzialny, w tym za całość
gospodarki finansowej, a także za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli finansowej.
2. Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:
1) składanie oświadczeń woli w imieniu Biblioteki,
2) reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz,
3) pełnienie obowiązków pracodawcy wobec pracowników,
4) ustalanie wewnętrznych regulaminów obowiązujących w Bibliotece,
5) opracowanie rocznego planu finansowego oraz jego zmiany w trakcie roku budżetowego.
3. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy.
4. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym.
§ 5. FINANSOWANIE BIBLIOTEKI
1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w § 1 punkt 3.
2. Biblioteka jest finansowana z budżetu Gminy Pszczółki oraz innych źródeł.
3. Postawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan wraz ze zmianami w trakcie roku, zatwierdzony przez
dyrektora, z zachowaniem dotacji w wysokości ustalonej przez Radę Gminy.
4. Roczny plan gospodarki finansowej, o którym mowa w punkcie 3, opracowany jest do dnia 31 października
danego roku kalendarzowego.
5. Sprawozdanie finansowe Biblioteki (bilans instytucji kultury, rachunek wyników, informacja dodatkowa) za dany
rok kalendarzowy zatwierdza Wójt Gminy.
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
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