
UCHWAŁA NR XLIX/336/2013
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie nadania aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą :"Gminna Biblioteka 
Publiczna w Zdziechowie" i nadania jej statutu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera h i art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2013r.poz. 594 z późn.zm) oraz art.9, art.11 i art.13 ustawy z dnia 25 października 1991r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r.poz.426 z późn.zm.) w związku z art. 2, 
art.11 i art. 19 ust.2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o Bibliotekach (Dz.U. z 2012r., poz. 642 z późn.zm.) uchwala 
się co następuje: 

§ 1. 1. Tworzy się gminną bibliotekę publiczną w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą:”Gminna 
Biblioteka Publiczna w Zdziechowie” zwaną dalej Biblioteką  instytucją kultury. 

2. Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Gminna Biblioteka Publiczna w Zdziechowie”        
stanowi załącznik Nr 1do niniejszej uchwały.

3. . Biblioteka uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z dniem jej wpisu do rejestru 
gminnych        instytucji kultury prowadzonego przez Wójta Gminy Gniezno.

§ 2. 1. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Zdziechowa gmina Gniezno, terenem działania jest obszar Gminy 
Gniezno. 

2. Biblioteka posiada filię w Jankowie Dolnym.

§ 3. 1. . Do zadań Biblioteki należy zaspokojenie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu 
społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, głownie przez zapewnienie mieszkańcom 
dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji. 

2. Nadaje się Bibliotece statut stanowiący  załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wójt Gminy odda Bibliotece na podstawie umowy użyczenia lokal znajdujący się w budynku komunalnym 
stanowiącym własność Gminy Gniezno w Zdziechowie nr 8 położonym na działce nr 109, dla której to 
nieruchomości prowadzona jest księga  wieczysta o numerze PO1G/00033391/2 z przeznaczeniem na siedzibę 
i prowadzenie działalności statutowej oraz przekaże na własność składniki majątku  ruchomego po zlikwidowanej  
odrębną uchwałą Gminnej Bibliotece Publicznej w Zdziechowie jako jednostki budżetowej. 

§ 5. 1. Działalność Biblioteki będzie finansowana z dotacji udzielanej corocznie z budżetu Gminy  Gniezno.

2. . Ponadto Biblioteka może uzyskiwać środki i finanse oraz świadczenia majątkowe z dotacji od       innych 
podmiotów, spadków oraz opłat, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upłynięciu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Uchwał Województwa           
Wielkopolskiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/336/2013 

Rady Gminy Gniezno 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 

Akt utworzenia samorzadowej instytucji kultury pod nazwą:"Gminna Biblioteka Publiczna w Zdziechowie 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 litera „h” ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. 
zm.) oraz art. 8 ust. 2 pkt 2, art. 11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 
662 z późn. zm.) Rady Gminy Gniezno: 

1. Tworzy się samorządową instytucję kultury pod nazwą: Gminna Biblioteka Publiczną w Zdziechowie”. 

W skład Gminnej Bbilioteki Publicznej wchodzi filia w Jankowie Dolnym.

2. Siedzibą Gminnej Publicznej Biblioteki jest miejscowość Zdziechowa, Gmina Gniezno. 

3. Terenem działania Gminnej Publicznej Biblioteki jest obszar Gminy Gniezno. 

4. Przedmiotem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej jest gromadzenie opracowywanie, przechowywanie 
i ochrona materiałów bibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjnej, dokumentacyjnej, edukacyjnej 
i popularyzatorskiej praz obsługa użytkowników z terenu Gminy Gniezno. 

5. Źródłem finansowania działalności Gminnej Biblioteki Publicznej jest dotacja z budżetu Gminy Gniezno 
oraz środki zdobyte z przychodów własnych i innych źródeł. 

6. Gminna Biblioteka Publiczna otrzymuje w całości składniki majątkowe po zlikwidowanej z dniem 
31.12.2013 r. Gminnej Bibliotece Publicznej w Zdziechowie jako jednostce organizacyjnej Gminy Gniezno 
działającej do czasu jej zlikwidowania jako jednostka budżetowa.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/336/2013 

Rady Gminy Gniezno 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 

Statut Gminnej Bilioteki Publicznej w Zdziechowie 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. Instytucja kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Zdziechowie zwana dalej „Biblioteką 
Publiczną” jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturowej (dz. U. z 2012 r. poz. 406), aktu utworzenia oraz 
niniejszego statutu. 

§ 2. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Zdziechowa, a terenem działania jest obszar Gminy Gniezno. 

§ 3. 1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Gniezno. 

2. Biblioteka jest instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez 

organizatora

3. Biblioteka posiada osobowość prawną.

§ 4. W skład Biblioteki wchodzą: 

1) Gminna Biblioteka Publiczna w Zdziechowie. 

2) Filia Biblioteki Publicznej w Jankowie Dolnym.

§ 5. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Gniezno. 

§ 6. Biblioteka używa pieczęci okrągłej, zawierającej pośrodku godło, a w otoku napis Gminna Biblioteka 
Publiczna w Zdziechowie, 

II. Cele i zadania Biblioteki

§ 7. Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych 
i informacyjnych społeczeństwa Gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy 
i kultury. 

§ 8. Do podstawowych zadań Biblioteki należy: 

1) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu 
potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych. 

2) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie 
w wymianie międzybibliotecznej. 

3) prowadzenie działalności informacyjno-bibliotecznej. 

4) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie własnych komputerów bez danych: katalogowych, bibliotecznych, 
fotograficznych i innych. 

5) popularyzacja książek i czytelnictwa między innymi poprzez organizowanie spotkań 
z pisarzami, aktorami, organizowanie konkursów czytelniczych dla dzieci i młodzieży. 

6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucji i organizacji w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb 
oświatowych i kulturalnych społeczeństwa. 

III. Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 9. 1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na 

zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Gniezno.
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§ 10. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki. 

§ 11. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określane są na podstawie właściwych przepisów prawa 

obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.

§ 12. . Wewnętrzną organizację Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadany przez dyrektora 

Biblioteki po zasięgnięciu opinii Wójta. 

IV. Gospodarka finansowa

§ 13. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową n a zasadach określonych dla instytucji kultury. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności instytucji zatwierdzony przez                 
dyrektora Biblioteki z zachowaniem dotacji w wysokości ustalonej przez Radę Gminy Gniezno. 

3. Plan działalności Biblioteki powinien zawierać: 

1) plan usług 

2) plan przychodów 

3) plan kosztów 

4) plan remontów i konserwacji środków trwałych i wyposażenia

§ 14. 1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne z zastrzeżeniem wymienionych 
w ust.2. 

2. Opłaty mogą być pobierane: 

1) za usługi informacyjne, biblioteczne, wyposażenia międzybiblioteczne 

2) za wypożyczenie materiałów audiowizualnych 

3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne 

4) za uszkodzone, zniszczone lub nie zwrócone w terminie wypożyczone materiały biblioteczne

3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1i 2 nie może przekraczać kosztów wykonania usługi. 

4. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez dyrektora Biblioteki. 

V. Postanowienia końcowe

§ 15. Statut Biblioteki Publicznej nadaje Rada Gminy Gniezno. 

§ 16. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane przez Radę Gminy Gniezno 
w trybie właściwym dla jego nadania.
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UZASADNIENIE

Rada Gminy uchwałą Nr XLIX/335/2013 podjętą na dzisiejszej sesji postanowiła o likwidacji z
dniem 31.12.2013 r. Biblioteki Publicznej w Zdziechowie jako jednostki organizacyjnej Gminy Gniezno
działającej w formie jednostki budżetowej.

Zatem na tle postanowień art. 9, 11 i 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 426 z późn. zm.) w związku z art. 2, 11 i 19 ust. 2
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) stało się koniecznym
w miejsce zlikwidowanej powyższej jednostki budżetowej utworzenie samorządowej instytucji kultury pn:
„Gminna Biblioteka w Zdziechowie”.

Podjecie niniejszej uchwały należy zatem uznać za konieczne i w pełni uzasadnione.
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