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Poz. 2946
OBWIESZCZENIE
RADY GMINY WĄBRZEŹNO
z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie połączenia bibliotek i nadania Statutu
Gminnej Bibliotece Publicznej w Pływaczewie.
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się tekst
jednolity uchwały Nr XXXVI/256/06 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie połączenia
bibliotek i nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Pływaczewie (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 102,
poz. 1566), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXVI/159/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno
z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie (Dz.Urz.
Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 1704).
Tekst jednolity stanowi załącznik do obwieszczenia.
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 1, § 3 i
§ 4 uchwały Nr XXVI/159/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia filii
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 1704), które stanowią:
„§ 1. Tworzy się w miejscowości Myśliwiec filię Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.”.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Piątkowski
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Załącznik do Obwieszczenia
Rady Gminy Wąbrzeźno
z dnia 25 września 2013 r.
UCHWAŁA Nr XXXVI/256/06
RADY GMINY WĄBRZEŹNO
z dnia 29 maja 2006 r.
w sprawie połączenia bibliotek i nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Pływaczewie.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406), art. 10, art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829), art. 40 ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Połączyć Gminne Biblioteki Publiczne w Orzechowie, Ryńsku i Wałyczu z Gminną Biblioteką
Publiczną w Pływaczewie.
§ 2. Nadać Statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Pływaczewie z filiami w Orzechowie, Ryńsku
i Wałyczu. Statut stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała nr XX/127/92 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 3 września 1992 r. w sprawie
uchwalenia statutu gminnych bibliotek publicznych na terenie Gminy Wąbrzeźno.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąbrzeźno.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.
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załącznik
do uchwały nr XXXVI/256/06
Rady Gminy Wąbrzeźno
z dnia 29 maja 2006 r.
Statut Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pływaczewie
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Pływaczewie zwana dalej "biblioteką" działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.
z 2012 r. poz. 406);
2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.);
3) niniejszego Statutu.
§ 2. Biblioteka jest gminną instytucją kultury działającą w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
§ 3. Siedzibą biblioteki jest miejscowość Pływaczewo a terenem działania Gmina Wąbrzeźno.
§ 4. 1. Nadzór nad biblioteką sprawuje Wójt Gminy Wąbrzeźno.
2. Nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawuje Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Wąbrzeźnie.
§ 5. 1. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem siedziby w pełnym brzmieniu oraz okrągłej
zawierającej w otoku nazwę "Gminna Biblioteka Publiczna w Pływaczewie".
2.1) Biblioteki filialne używają pieczęci wg wzorów jak w ust. 1 z dopiskiem: - filia w Myśliwcu, filia
w Orzechowie, filia w Ryńsku, filia w Wałyczu.
§ 6. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych
społeczeństwa Gminy Wąbrzeźno oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury.
Rozdział 2.
Cele i zadania biblioteki
§ 7. Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu
wiedzy i kultury.
§ 8. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
2) dostępnianie zbiorów
międzybibliotecznych;

bibliotecznych

na

miejscu,

wypożyczanie

do

domu

oraz

wypożyczeń

3) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;
4) popularyzowanie książek i czytelnictwa;
5) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami
i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;
6) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, a także podejmowanie innych działań określonych
ustawami.
§ 9. Biblioteka może podejmować inne działania upowszechniające książki wynikające z potrzeb lokalnych
oraz samodzielnie pozyskiwać dodatkowe środki finansowe.
1) W

brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 1 uchwały Nr XXVI/159/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 8 sierpnia 2012 r.
w sprawie utworzenia filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 1704),
która weszła w życie z dniem 1 października 2012 r.
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Rozdział 3.
Organy biblioteki, organizacja, pracownicy
§ 10. 1. Na czele biblioteki stoi kierownik, który kieruje jej działalnością, jest za nią odpowiedzialny
i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Kierownika biblioteki zatrudnia Wójt Gminy.
3. Pracowników filii zatrudnia i zwalnia kierownik.
§ 11.2) Filiami biblioteki są filie w Myśliwcu, Orzechowie, Ryńsku i Wałyczu. Nadzór organizacyjny
i merytoryczny nad filiami sprawuje kierownik.
§ 12. Kwalifikacje do zajmowania stanowisk i pełnionych funkcji bibliotekarskich dla kierownika
i pracowników biblioteki określają odrębne przepisy.
§ 13. Przy bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki, kółka dziecięce, rady społeczne
zgodnie z obowiązującym regulaminem.
§ 14. Szczegółową organizację wewnętrzną biblioteki oraz filii ustala kierownik w regulaminie
organizacyjnym.
Rozdział 4.
Zasady i warunki korzystania z biblioteki
§ 15. 1. Usługi biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne.
2. Zasady i warunki korzystania ze zbiorów bibliotecznych określa regulamin nadany przez kierownika.
Rozdział 5.
Gospodarka finansowa biblioteki
§ 16. 1. Biblioteka jest finansowana z budżetu Gminy Wąbrzeźno.
2. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w instytucjach kultury.
3. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy.
4. Obsługę księgową i kasową sprawuje Urząd Gminy.
5. Kierownik biblioteki przekłada Radzie Gminy sprawozdania z działalności.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 17. 1. Połączenia, podziału lub likwidacji biblioteki dokonuje organ właściwy do jej utworzenia.
2. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w zależności od potrzeb w trybie określonym dla jego
nadania.
3. W sprawach w Statucie nieuregulowanych stosuje się przepisy wymienione w § 1.

2) W

brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

