
UCHWAŁA NR XVI/212/19
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Dolnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 8 ust. 1 i 2 pkt 2 i art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 
o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r., poz. 1479) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983, 1608, z 2019 r. poz. 115, 
730 i 1696) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Dolnym zwanej dalej „Biblioteką”.

2. Nadaje się Bibliotece nowy statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 3. Tracą moc:

1) uchwała nr 8/74 Gminnej rady Narodowej w Lubiczu z dnia 6 czerwca 1974 r. w sprawie powołania 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu;

2) uchwała nr XXV/184/92 Rady Gminy Lubicz z dnia 18 września 1992 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu;

3) uchwała nr XXXIII/548/2001 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie utworzenia Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Lubiczu Dolnym i nadania jej statutu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski
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Załącznik do uchwały Nr XVI/212/19

Rady Gminy Lubicz

z dnia 28 listopada 2019 r.

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

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

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2019, poz. 1479);

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U 
z 2018, poz. 1983);

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506);

4) uchwały nr XVI/212/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Lubiczu Dolnym.

§ 2. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, 
wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno-finansowym, której organizatorem jest Gmina Lubicz, 
zwana dalej Organizatorem.

§ 3. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki odpowiadające jej zadaniom.

a) Organizator zapewnia Bibliotece w szczególności lokal oraz środki finansowe na: wyposażenie, prowadzenie 
działalności bibliotecznej, zakup zbiorów bibliotecznych i doskonalenie zawodowe pracowników.

§ 4. Siedzibą Biblioteki jest Lubicz Dolny, a terenem jej działania gmina Lubicz.

§ 5. Biblioteka posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury.

§ 6. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Lubicz.

§ 7. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży.

§ 8. Biblioteka używa pieczęci prostokątnej i okrągłej z napisem Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu 
Dolnym.

§ 9. Połączenia, podziału, likwidacji Biblioteki dokonuje Organizator na warunkach i w trybie 
przewidzianym w obowiązujących przepisach.

Rozdział 2.
Cele i zadania biblioteki

§ 10. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, kulturalnych, i informacyjnych mieszkańców 
gminy Lubicz oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§ 11. Do zakresu działania biblioteki należy w szczególności:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących 
rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych 
ze szczególnym uwzględnieniem materiałów informacyjnych dokumentujących dorobek kulturalny, 
naukowy obszaru działania biblioteki;

2) pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej i bibliograficznej;

3) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wymiany 
międzybibliotecznej;

4) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym 
i niepełnosprawnym;

5) popularyzowanie czytelnictwa oraz upowszechnianie dorobku kulturalnego gminy;

Id: 26247269-3E6A-4E53-81B1-F7DBEEB4B046. Uchwalony Strona 1



6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci i organizacjami w zakresie wymiany informacji i materiałów 
w celu rozwijania czytelnictwa i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych społeczności gminy.

§ 12. Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb jej użytkowników i realizacji 
ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

Rozdział 3.
Organizacja biblioteki

§ 13. 1.  Na czele biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na 
zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Lubicz w trybie 
przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2. Do zadań Dyrektora należy realizacja celów i zadań biblioteki, a zwłaszcza:

1) ustalanie głównych kierunków działania;

2) kierowanie bieżącą działalnością;

3) dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie działalności i ponoszenie odpowiedzialności 
za ich prawidłowe wykorzystanie;

4) ustalanie zasad i warunków korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz innych usług biblioteki.

§ 14. 1.  Biblioteka może prowadzić filie biblioteczne i punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania 
zbiorów bibliotecznych uwzględniających szczególne potrzeby czytelnicze.

2. Biblioteka prowadzi filie biblioteczne w miejscowościach: Lubicz Górny, Grębocin, Gronowo, Złotoria.

3. Biblioteka prowadzi punkt biblioteczny w miejscowości Krobia.

4. Przy bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki.

5. W ramach biblioteki, filii bibliotecznej i punktu bibliotecznego może działać wypożyczalnia książek 
i czasopism dla dorosłych i dzieci oraz czytelnia internetowa.

§ 15. 1.  W Bibliotece i Filiach zatrudnia się pracowników merytorycznych, pracowników 
administracyjnych oraz obsługi.

2. Specjalistów innych dziedzin zatrudnia się jeżeli zaistnieje taka konieczność, w miarę możliwości 
finansowych.

3. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

4. Zasady wynagradzania określa Regulamin Wynagradzania.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 16. Biblioteka finansowana jest z budżetu gminy, a także z dochodów własnych, darowizn, dotacji 
celowych i z innych źródeł.

§ 17. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury. Podstawą 
gospodarki finansowej biblioteki jest roczny plan finansowy.

§ 18. Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za usługi, a wpływy 
przeznaczyć na cele statutowe.

§ 19. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad określonych w odrębnych przepisach. 
Dochód z działalności biblioteki służy realizacji celów statutowych. 

§ 20. Usługi biblioteki są powszechnie dostępne i bezpłatne z zastrzeżeniem, że opłaty mogą być pobierane 
za: 

1) usługi informacyjne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne;

2) niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;
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3) uszkodzenie, zniszczenie \lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

  

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski
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Uzasadnienie

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu wymagał aktualizacji zapisów (m.in. zmian przepisów
prawnych, w bibliotece nie funkcjonuje już wypożyczalnia kaset video) oraz uzupełnienia sieci
bibliotecznej gminy Lubicz o punkt biblioteczny w Krobi.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski 
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