
 

 

UCHWAŁA NR XXIX.232.2017 

RADY GMINY W WILKOWIE 

z dnia 30 listopada 2017 r. 

w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowie 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908, 

z 2013 r. poz. 829 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1086) Rada Gminy w Wilkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowie w brzmieniu, jak w załączniku  

do niniejszej uchwały.      

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków. 

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

z dniem 1 stycznia 2018 r. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Gminy 

 

Krzysztof Ostrowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 8 grudnia 2017 r.

Poz. 3098



Załącznik  

do uchwały nr XXIX.232.2017 

Rady Gminy w Wilkowie 

z dnia 30 listopada 2017 r. 

 

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WILKOWIE 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie, zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: 

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach; 

2) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; 

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 

4) ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

5) ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

6) postanowień niniejszego statutu. 

§ 2.1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Wilków. 

2. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez 

Gminę Wilków. 

3. Siedzibą Biblioteki jest Wilków, ul. Wrocławska 16, 46-113 Wilków. 

4. Terenem działania Biblioteki jest Gmina Wilków. 

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

Rozdział 2 

Cele i zadania Biblioteki 

§ 3. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa Gminy Wilków, 

upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury. Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa 

narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. 

§ 4.1. Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy: 

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem 

materiałów dotyczących własnego regionu; 

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wymiany 

międzybibliotecznej z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób starszych  

i niepełnosprawnych; 

3) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej; 

4) współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, instytucjami oświatowymi, 

wychowawczymi, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych  

i kulturalnych mieszkańców Gminy Wilków; 

5) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. 

2. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska, zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa i niniejszym Statutem. 

Rozdział 3 

Organizacja i zarządzanie Biblioteką 

§ 5.1. Biblioteką zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz. 
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2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Wilków. 

3. Dyrektor dokonuje wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Biblioteki. 

§ 6. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora. 

§ 7.1. W skład Biblioteki wchodzą filie biblioteczne: 

1) Filia w Bukowiu, Bukowie, ul. Lipowa 54, 46-113 Wilków; 

2) Filia w Idzikowicach, Idzikowice 24, 46-113 Wilków. 

2. Zakres działania Filii w Bukowiu i w Idzikowicach jest tożsamy z zakresem działania Biblioteki 

określonym w § 4 ust. 1. 

§ 8.1. Biblioteka używa pieczęci o pełnym brzmieniu z adresem siedziby, numerem NIP i numerem telefonu. 

2. Zbiory biblioteczne pieczętowane są pieczęcią okrągłą, zawierającą nazwę Biblioteki. 

Rozdział 4 

Gospodarka finansowa Biblioteki 

§ 9.1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi 

samodzielnie gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez Dyrektora  

z uwzględnieniem wysokości udzielonej dotacji. 

3. Wysokość dotacji podmiotowej dla Biblioteki ustalana jest na podstawie projektu rocznego planu 

finansowego sporządzonego przez Dyrektora Biblioteki przekazywanego Wójtowi Gminy Wilków. 

§ 10.1. Działalność Biblioteki finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymanej dotacji 

podmiotowej, dotacji celowej z budżetu państwa, dotacji celowej z budżetu gminy, darowizn, spadków i 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.) oraz z innych źródeł, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Dyrektor corocznie, w terminie do dnia 31 marca, przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe, 

które podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Wilków. 

§ 11. Nadzór nad gospodarką finansową Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Wilków. 

§ 12.1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych  

w ustawie o bibliotekach. 

2. Biblioteka może pobierać opłaty za: 

1) usługi informacyjne, bibliograficzne; 

2) wypożyczenia międzybiblioteczne; 

3) niezwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych; 

4) uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych. 

§ 13. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora. 

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

§ 14. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 
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