
UCHWAŁA NR VIII/36/2015
RADY GMINY KLUCZEWSKO

z dnia 25 września 2015 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr IX/34/2011  Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 października 2011 roku 
w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki  Publicznej w Kluczewsku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „h” i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), oraz art. 8 ust. 2 pkt 2, art. 11 ust. 1, 
2, 3 art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 642, z 2011 r. Nr 
207 poz. 1230, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 829) oraz art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 roku 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2012 r.  poz. 406, z 2014 r.  poz. 423, z 2015 r. 
poz. 337)  Rada Gminy Kluczewsko uchwala co następuje:

§ 1. W Akcie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczewsku stanowiącym załącznik Nr 1 do 
Uchwały Nr IX/34/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 października 2011 roku w sprawie utworzenia 
Gminnej Biblioteki  Publicznej w Kluczewsku zmienia się adres siedziby biblioteki na „w Kluczewsku przy ulicy 
Spółdzielczej 12”.

§ 2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały wymienionej w § 1 – Statut Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Kluczewsku – który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kluczewsko.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym  Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Strychalski
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Załącznik do Uchwały Nr VIII/36/2015  

Rady Gminy Kluczewsko  

z dnia 25 września 2015 roku 

Statut 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczewsku 
 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 

 

§ 1.1 Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczewsku zwana dalej Biblioteką jest samorządową 

instytucja kultury. 

 

2. Siedziba Biblioteki mieści się w Kluczewsku przy ul. Spółdzielczej 12, a terenem jej 

działalności jest gmina Kluczewsko. 

 

3. Biblioteka realizuje swoje zadania , bezpośrednio w swojej siedzibie. 

 

4.Biblioteka działa w ramach ogólnopolskiej sieci bibliotecznej. 

 

§ 2. Biblioteka działa w szczególności na podstawie: 

 

1. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej( tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z pózn. zm.). 

 

2.Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 642 z pózn. zm.). 

 

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz.U.z 2013 r. poz.594 z 

pózn.zm.) 

 

4. Postanowień niniejszego Statutu. 

 

§ 3. Biblioteka używa pieczęci podłużnej zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu Gminna 

Biblioteka Publiczna w Kluczewsku. 

 

Rozdział 2 

Cele i zakres działania 
 

 

§ 4.1 Działalność Biblioteki ma na celu zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i 

informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i 

kultury. 

2. Do zadań Biblioteki należy : 

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych. 

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i 

wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych. 

3) organizowanie czytelnictwa oraz zapewnienie obsługi bibliotecznej osób 

niepełnosprawnych. 

4) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji 

książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy i regionu. 
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5) badanie potrzeb czytelniczych i ich zaspokajanie w miarę posiadanych środków 

finansowych. 

6) prowadzenie działalności informacyjnej o zbiorach własnych i innych bibliotek, muzeów i 

ośrodków informacji naukowej oraz współdziałanie z archiwami w tym zakresie. 

7)współdziałanie z bibliotekami innych sieci oraz z innymi instytucjami kultury w zakresie 

rozwijania czytelnictwa i edukacji oświatowo- kulturalnej społeczeństwa, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 

8) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. 

9) organizowanie spotkań literackich, wieczorów autorskich, wystaw artystycznych oraz 

imprez kulturalnych. 

10) prowadzenie sprawozdawczości określonej przepisami prawa. 

11) Korzystanie z pomocy fachowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach. 

 

Rozdział 3 

Organizacja Biblioteki 

 

§ 5.1 Biblioteką kieruje Kierownik powoływany i odwoływany przez Wójta. 

 

2. Kierownik stoi na czele Biblioteki, kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na 

zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. 

 

§ 6.1 W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej. 

 

2. Pracowników zatrudnia i zwalnia Kierownik Biblioteki. 

 

§ 7. Kierownik i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje określone przepisami 

prawa.  

 

§ 8. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię i czytelnię w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Kluczewsku oraz filię w Dobromierzu. 

 

§ 9. Szczegółową organizację Biblioteki ustala Kierownik w regulaminie organizacyjnym. 

 

§ 10. Nadzór merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach. 

 

Rozdział 4 

Gospodarka finansowa Biblioteki 
 

§ 11.1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy zatwierdzony 

przez Kierownika z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu Gminy Kluczewsko. 

 

2. Przychody Biblioteki tworzą wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności, dotacja z 

budżetu Gminy Kluczewsko oraz środki otrzymywane z innych źródeł w tym zapisy i 

darowizny od osób fizycznych i prawnych. 

 

 

§ 12.1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w 

odrębnych przepisach, w zakresie nie pozostającym w sprzeczności z jej działalnością 

statutową. 
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2. Środki uzyskane z tej działalności mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania 

działalności statutowej. 

 

§ 13. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach  ustalonych dla instytucji 

kultury. 

 

§ 14. Biblioteka gospodaruje samodzielnie powierzonym mieniem oraz prowadzi odrębną 

gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich 

wykorzystywania.  

 

§ 15. W planie finansowym wyznacza się kwotę przeznaczoną na zakup książek , czasopism i 

innych materiałów bibliotecznych. 

Rozdział 5 

Przepisy końcowe 

 

§ 16. Statut nadaje oraz wprowadza do niego zmiany Rada Gminy w Kluczewsku. 

 

§ 17.1. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną i rozpoczyna działalność z chwilą wpisu do 

rejestru prowadzonego  przez gminę. 

 

2. Biblioteka z urzędu podlega wpisowi do rejestru. 
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