
UCHWAŁA NR XVII.116.2016 

RADY GMINY STROMIEC 

z dnia 17 czerwca 2016 r. 
 

w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.  

o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz.406 

z późn.zm.)Rada Gminy Stromiec uchwala co następuje: 

 

§1. 
Nadaje się Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu w brzmieniu określonym 

w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stromiec . 

 

§ 3. 

Traci moc uchwała Nr XXII/105/2004 Rady Gminy Stromiec  z dnia 21 października 2004 r. 

z późn.zm. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 642 ze zm.) biblioteka stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną i działa na 

podstawie aktu o utworzeniu biblioteki oraz statutu nadanego przez organizatora. Statut 

nadany Bibliotece w 2004 r. wymaga dostosowania jego uregulowań do zmieniających się 

przepisów.  



Załącznik do 

Uchwały Nr  XVII.116.2016 

 Rady Gminy Stromiec 

z dnia 17 czerwca 2016 r 

 

STATUT 

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  

W STROMCU 

 

I. Postanowienia ogólne 
§1 

1.Gminna Biblioteka Publiczna w Stromcu zwana dalej Biblioteką  działa na podstawie : 

1) ustawy z dnia 27 czerwca  1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r.poz.642 z późn. 

zm.); 

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

3) ustawy z dnia 25 października  1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

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

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z 

późn. zm.) 

5) niniejszego statutu 

§ 2 

1.Biblioteka jest samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie samodzielnej 

instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Stromiec, zwana  dalej Organizatorem. 

2.Biblioteka wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora i 

posiada osobowość prawną. 

3.Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. 

§ 3 

1.Siedzibą Biblioteki jest Stromiec, ul. Białobrzeska 74 B. 

2.Terenem działania Biblioteki jest Gmina Stromiec. 

§ 4 

1.Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Organizator. 

2.Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Główna 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie i Biblioteka Powiatowa w Białobrzegach. 



 

§ 5 

Biblioteka używa pieczęci prostokątnej z nazwą w pełnym brzmieniu , adresem NIP i 

regonem oraz pieczęci okrągłej z napisem: Gminna Biblioteka Publiczna w Stromcu. 

II. Cele i zadania 
§ 6 

1.Biblioteka służy do zaspokajania potrzeb kulturalnych, oświatowych i informacyjnych 

mieszkańców gminy Stromiec oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. 

2.Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy: 

1) rozwój i podnoszenie poziomu życia kulturalnego mieszkańców, rozwijanie 

zainteresowań umysłowych, artystycznych, podnoszenie kultury pracy i 

wypoczynku; 

2) prowadzenie pracy środowiskowej – organizowanie imprez oświatowych i 

rozrywkowych, upowszechnianie wartościowych dóbr i osiągnięć kulturalnych; 

3) organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców w różnorodnych formach 

działalności kulturalno-wychowawczej , rozrywkowej , oświatowej i edukacyjnej; 

4) inspirowanie działań kulturalno-wychowawczych, wymiana doświadczeń; 

5) gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych, służących rozwijaniu 

czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i 

samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów 

informacyjnych dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy 

obszaru działania biblioteki; 

6) pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej i bibliograficznej; 

7) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie 

wymiany międzybibliotecznej; 

8) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom 

chorym i niepełnosprawnym; 

9) organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu czytelnictwa, 

sztuki, nauki oraz upowszechnianie dorobku kulturalnego gminy; 

 współdziałanie z bibliotekami innych sieci i organizacja w zakresie rozwijania 

czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności 

gminy; 

10) współpraca i współdziałanie z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego i innymi organizacjami skupiającymi osoby fizyczne i prawne w 

zakresie upowszechniania wiedzy i kultury, w formie prowadzenia wspólnych 

przedsięwzięć, w tym realizacji projektów; 

11) współudział w organizowaniu festynów, imprez artystycznych, rozrywkowych, 

wystaw, konkursów i innych wydarzeń związanych z działalnością biblioteki i 

gminy. 

§ 7 

3.Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb kulturalnych  

środowiska. 



III. Organizacja i zarządzanie biblioteką 
§ 8 

1. Biblioteką kieruje Dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz, zarządza nią 

jednoosobowo i ponosi pełną odpowiedzialność za jej działalność. 

2. Do zadań Dyrektora Biblioteki należy w szczególności: 

1) organizowanie pracy Biblioteki i realizowanie jej zadań; 

2) sporządzanie i realizacja planu działalności Biblioteki; 

3) prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej; 

4) sprawowanie nadzoru nad pracą zatrudnionych pracowników; 

5) dbałość o powierzone mienie. 

3. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy Stromiec w trybie 

przewidzianym ustawą o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej. 

4. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników Biblioteki. 

5. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników Biblioteki. 

6. Szczegółową organizację wewnętrzną biblioteki określa regulamin organizacyjny  

nadany przez Dyrektora biblioteki w drodze zarządzenia po zasięgnięciu opinii Wójta 

Gminy Stromiec. 

§ 9 

Przy bibliotece mogą działać stowarzyszenia i fundacje zgodne z obowiązującymi 

przepisami. 

IV. Majątek i finanse Biblioteki 
§ 10 

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 roczny plan finansowy, zatwierdzony w 

drodze zarządzenia przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, 

który w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie. 

3. Gospodarka finansowa Biblioteki jest prowadzona zgodnie z ustawą o finansach 

publicznych i ustawą o rachunkowości. 

§ 11 

1. Działalność Biblioteki finansowana jest z: 

1) dotacji z budżetu gminy; 

2) dotacji z budżetu państwa; 

3) wpływu z darowizn ; 

4) przychodów z pobieranych opłat i innych źródeł. 

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

finansowego sporządzanego przez Dyrektora Biblioteki przekazanego Wójtowi Gminy 

Stromiec. 



§ 12 

Dyrektor corocznie, w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada 

organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega 

zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Stromiec. 

§ 13 

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w 

odrębnych przepisach, a dochód z tej działalności  służy realizacji celów statutowych. 

 

V. Postanowienia końcowe 
§ 14 

Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania. 


