
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/259/13 

RADY GMINY BRANICE 

z dnia 27 maja 2013 r. 

w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Branicach 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642  

z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia-

łalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz 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 z późn. zm.), Rada Gminy Branice uchwala,  

co następuje:  

§ 1. Nadaje się statut samorządowej instytucji kultury – bibliotece o nazwie „Gminna Biblioteka Publiczna 

w Branicach” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Traci moc uchwała nr XLIX/280/06 Rady Gminy Branice z dnia 23 maja 2006 r.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

  

 Przewodniczący 

 Rady Gminy Branice 

 

Marek Szyhyński 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 19 lipca 2013 r.

Poz. 1768



Załącznik Nr 1 

  do Uchwały Nr XXXI/259/13  

Rady Gminy Branice  

z dnia 27 maja 2013 r.  

STATUT  

Gminnej Biblioteki Publicznej w Branicach  

I. Postanowienia ogólne  

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Branicach zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Statutu.  

§ 2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Branice.  

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

ganizatora.  

§ 4. Siedzibą Biblioteki jest lokal przy ul. Słowackiego 3 w Branicach.  

§ 5. Terenem działania biblioteki jest Gmina Branice.  

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

II. Cele i zadania  

§ 7. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych 

mieszkańców gminy, upowszechnianiu nauki i rozwojowi kultury.  

§ 8. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:  

1) ochrona, opracowywanie i gromadzenie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem opra-

cowań dotyczących regionu, stanowiącego teren działania biblioteki;  

2) udostępnianie zbiorów poprzez ich wypożyczanie na zewnątrz i w siedzibie Biblioteki;  

3) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;  

4) organizowanie czytelnictwa osobom chorym i niepełnosprawnym; 

5) popularyzowanie książek i czytelnictwa; 

6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci i instytucjami oraz organizacjami w zakresie rozwoju czytelnictwa; 

7) zaspakajanie potrzeb edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców Gminy Branice; 

8) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. 

III. Zarządzanie i organizacja  

§ 9.1. Biblioteką zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.  

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Branice. 

§ 10. Biblioteka posiada trzy filie w następujących miejscowościach:  

1) Włodzienin; 

2) Bliszczyce;  

3) Wiechowice  

które obejmują swym działaniem mieszkańców Gminy Branice. 

§ 11.1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych sta-

nowisk.  

2. Wynagrodzenia pracowników określa regulamin wynagradzania zatwierdzony przez Dyrektora.  

3. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor.  
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4. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Wójt Gminy Branice. 

§ 12. Regulamin organizacyjny opracowuje i wprowadza w drodze zarządzenia Dyrektor, po zasięgnięciu 

opinii Wójta Gminy Branice, działającego w imieniu organizatora.  

IV. Majątek i finanse  

§ 13.1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując 

się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury.  

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy, wprowadzany w drodze zarządzenia 

przez Dyrektora, uwzględniający wysokość dotacji organizatora.  

3. Plan finansowy w trakcie roku finansowego może ulec zmianie. 

§ 14.1. Działalność Biblioteki finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymanej dotacji pod-

miotowej, dotacji celowej z budżetu państwa, dotacji celowej z budżetu gminy. Może być również finansowana 

z darowizn, przychodów z pobieranych opłat i innych źródeł.  

2. Wysokość dotacji podmiotowej dla Biblioteki ustalana jest na podstawie projektu planu finansowego 

sporządzanego przez Dyrektora Biblioteki przekazywanego Wójtowi Gminy Branice w ustalonym odrębnymi 

przepisami terminie.  

3. Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Wójt Gminy Branice. 

§ 15. Dyrektor corocznie, w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym przedkłada organizatorowi spra-

wozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Branice.  

V. Postanowienia końcowe  

§ 16. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
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