
UCHWAŁA  Nr XIII/73/07 
Rady Gminy Dąbrowa 

z dnia 22 listopada 2007 r. 
  

 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka 
Publiczna w Dąbrowie. 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 9, 11 i 13 ustawy z dnia  
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.  
z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) oraz art. 8 ust.1 i 2 pkt 2, art.11 ust. 1, 2 i 3  ustawy z dnia  
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach  (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz.539 ze zm.), Rada Gminy 
Dąbrowa uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Tworzy się z dniem 1 stycznia 2008 r. Gminną Bibliotekę Publiczną z siedzibą  
w Dąbrowie, jako samorządową instytucję kultury na podstawie aktu o utworzeniu, 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Bibliotece, o której mowa w ust. 1, nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku 
nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Tracą moc uchwały: 
1) Nr XXII/202/01 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie nadania  
     Statutu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie, 
2) Nr V/24/03 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały  
     w sprawie nadania Statutu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/  prof. dr hab. inŜ. Piotr Wieczorek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/73/07 Rady                                                                        
Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2007 r.  

 
 
 
 

AKT O UTWORZENIU SAMORZ ĄDOWEJ  INSTYTUCJI  KULTURY  
  POD NAZWĄ GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W D ĄBROWIE 

 
 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit.”h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze 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. Nr 85, poz. 539 ze zm.) 

 
 

Rada Gminy Dąbrowa 

tworzy z dniem 1 stycznia 2008 r. 
 
1. Samorządową instytucję kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie.                                                     
 
2. Siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej jest lokal w budynku połoŜonym w Dąbrowie przy  
    Pl. Powstańców Śl. 2. 
 
3. Terenem działania Gminnej Biblioteki Publicznej jest Gmina Dąbrowa. 
 
4. Przedmiotem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej jest gromadzenie, opracowywanie,    
    przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, prowadzenie działalności 
    informacyjnej, dokumentacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej oraz obsługa  
    uŜytkowników z terenu gminy Dąbrowa. 
 
5. Źródłem finansowania działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie jest dotacja  
     z budŜetu gminy Dąbrowa oraz środków uzyskanych z przychodów własnych i innych  
     źródeł. 
 
6. Składniki majątkowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie zostaną określone  
    w odrębnej uchwale Rady Gminy Dąbrowa. 

 
 
 
 



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/73/07 Rady                  
Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2007 r. 

                                                                                                                 
        
                                                                  STATUT 
 

 
 
 
 
                                            GMINNEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ 

W    DĄBROWIE 
 
 

I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE 
 

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie zwana dalej „Biblioteką” jest jednostką     
organizacyjną działającą jako samorządowa instytucja kultury.  
        
§ 2. Biblioteka, o której mowa w § 1 działa w oparciu o przepisy: 
1)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591    
      ze zm.), 
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności  
      kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zm.), 
3) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach  (Dz. U. Nr 85 poz. 539 ze zm.),     
4)  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), 
5)  niniejszego statutu. 
     
§ 3. 1. Biblioteka działa na terenie gminy Dąbrowa, a jej siedzibą jest Dąbrowa  
Pl. Powstańców Śl. 2.        
2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Dąbrowa. 
3. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Dąbrowa, który zapewnia 
Bibliotece środki niezbędne do jej utrzymania.    
4. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna im. E. Smołki w Opolu. 
5. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru samorządowych instytucji  
kultury prowadzonego przez organizatora  pod numerem 3. 
6. Biblioteka jest gminną jednostką organizacyjną, działającą w obrębie krajowej sieci  
bibliotecznej. 
7. Usługi Biblioteczne są ogólnie dostępne i bezpłatne z wyjątkiem opłat za usługi określone 
w art.14 ust.2 ustawy o bibliotekach. 
8. Biblioteka uŜywa podłuŜnej pieczęci z napisem odpowiadającym pełnej nazwie Biblioteki. 
 

II . CELE  I  ZADANIA  BIBLIOTEKI 
 
§ 4. Biblioteka słuŜy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych  
i informacyjnych mieszkańców gminy oraz upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwojowi 
kultury. 
 
§ 5. Do podstawowych zadań Biblioteki naleŜy: 



1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, ochrona i konserwacja materiałów    
     bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego  
     regionu, 
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych poprzez wypoŜyczanie ich na zewnątrz i na miejscu  
    oraz prowadzenie wypoŜyczeń międzybibliotecznych, 
3) prowadzenie działalności informacyjno- bibliograficznej, 
4) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom chorym 
    i niepełnosprawnym, 
5) popularyzowanie ksiąŜki i czytelnictwa oraz dorobku kulturalnego gminy, 
6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie  
    rozwoju czytelnictwa i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców  
    gminy, 
7) realizowanie ustawowych powinności ustalonych dla bibliotek wchodzących w skład  sieci  
    bibliotecznej. 
8) doskonalenie form i metod pracy. 
 
§ 6. Biblioteka moŜe podejmować inne zadania dla zaspakajania potrzeb czytelniczych oraz  
realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej. 
 

III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA 
 
§ 7. 1. W skład biblioteki gminnej wchodzi:  
 
    1) Filia Biblioteczna w Chróścinie ul. Niemodlińska 8 c 
    2) Filia Biblioteczna w Karczowie ul. Szkolna 2 
    3) Filia Biblioteczna w śelaznej ul. Opolska 58 
2. Biblioteka prowadzi wypoŜyczalnię, czytelnię, czytelnie internetowe, filie biblioteczne. 
3. Biblioteka moŜe tworzyć inne komórki słuŜące zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, 
kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców gminy. 
 
§ 8. 1. Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na 
zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. 
2. Kierownika Biblioteki zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy. 
3. Kierownik jest pracodawcą w stosunku do pracowników zatrudnionych w Bibliotece. 
 
§ 9. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej  
i obsługi. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z innych dziedzin 
związanych z działalnością Biblioteki.  
 
§ 10. 1. Kierownik i pracownicy powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk 
kwalifikacje. 
2. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki określają przepisy regulaminu wynagradzania. 
 
§ 11. 1. Organizacje wewnętrzną oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych 
Biblioteki określa regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika Biblioteki. 
2. Zasady i warunki korzystania ze zbiorów bibliotecznych określają regulaminy biblioteczne 
nadane przez kierownika Biblioteki. 

 
 
 



IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI 
 
§ 12. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową  na zasadach  określonych w ustawie  
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 
 
2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez organ 
Gminy. 
   
§ 13. Biblioteka moŜe prowadzić działalność gospodarczą jako działalność dodatkową. 
Dochód z działalności biblioteki słuŜy realizacji celów statutowych. 

 
 

§14.  Działalność Biblioteki jest finansowana z: 
1) budŜetu gminy, 
2) dochodów własnych, 
3) środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych, 
4) innych źródeł. 
 

V. POSTANOWIENIA  KO ŃCOWE 
 
§ 15. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. 
 
 
 
 

U Z A S A D N I E N I E: 
 
 
 Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej organizator tworzy samorządową instytucję kultury. W związku  
z powyŜszym przygotowany został projekt uchwały o utworzeniu Gminnej Biblioteki 
Publicznej w formie samorządowej instytucji kultury oraz jej akt załoŜycielski i statut. 
 

PowyŜsze zmiany pozwolą na ubieganie się o dotację Ministerstwa Kultury i Ochrony 
Dziedzictwa Narodowego oraz innych źródeł poza budŜetowych. 
 
 


