
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/465/17 

RADY MIEJSKIEJ STRZELINA 

z dnia 29 sierpnia 2017 r. 

zmieniająca uchwałę nr LI/487/06 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie powołania samorządowej 

instytucji kultury pod nazwą Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelinie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016.446 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. 2017.862 z późn. zm.)  

oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. 2012.642 z późn. 

zm.) Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr LI/487/06 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie powołania samorządowej instytucji 

kultury pod nazwą Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelinie wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie działa 

w oparciu o statut stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały”; 

2) skreśla się § 4, 5 i 6 uchwały. 

3) załącznik nr 1 do uchwały nr LI/487/06 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie powołania samorządowej 

instytucji kultury pod nazwą Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelinie – Statut Miejskiej 

i Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelinie – zostaje uchylony w całości i otrzymuje brzmienie zawarte 

w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXIV/450/17 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca 

uchwałę nr LI/487/06 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie powołania samorządowej instytucji kultury  

pod nazwą Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelinie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Strzelina: 

I. Szałajko

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 6 września 2017 r.

Poz. 3676



Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/465/17 

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 sierpnia 2017 r. 

 

STATUT 

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 

im. ks. Jana Twardowskiego 

w Strzelinie 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie, zwana dalej 

„Biblioteką” działa na podstawie: 

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

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

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

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

5) niniejszego Statutu; 

§ 2. 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego 

przez Gminę Strzelin jako organizatora. 

2. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin. 

3. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu. 

§ 3. 1. Siedziba Biblioteki mieści się w Strzelinie. 

2. Adres siedziby: ul. Grahama Bella 3a, 57-100 Strzelin. 

§ 4. Obszar działania Biblioteki obejmuje Miasto i Gminę Strzelin. 

§ 5. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do rejestru Instytucji Kultury 

prowadzonego przez organizatora. 

§ 6. Biblioteka używa pieczęci podłużnej, zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu.    

II. Cele i zadania Biblioteki 

§ 7. Biblioteka i jej zbiory służą rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa  

oraz upowszechnianiu i rozwojowi kultury. 

§ 8. 1. Do szczegółowego zakresu zadań Biblioteki należy: 

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu; 

2) wytwarzanie materiałów informacyjnych; 

3) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie 

wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób 

niepełnosprawnych; 

4) popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa; 

5) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, popularyzatorskiej, edukacyjnej, wydawniczej 

oraz instrukcyjno-metodycznej; 

6) tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych; 

7) popularyzowanie literatury, sztuki, kultury i nauki oraz upowszechnianie dorobku kulturalnego, w tym 

także dorobku miasta i regionu, poprzez organizowanie różnych form pracy z użytkownikami Biblioteki; 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 3676



8) udział w wojewódzkiej i krajowej współpracy bibliotek; 

9) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami 

i towarzystwami w zakresie rozwijaniu i zaspokajania potrzeb czytelniczych i działalności kulturalnej 

w kraju i za granicą; 

10) doskonalenie metod i form pracy bibliotecznej. 

2. Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego. 

III. Organizacja i zarządzanie Biblioteką 

§ 9. 1. Biblioteką kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin. 

2. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Biblioteki, reprezentuje ją na zewnątrz i jest odpowiedzialny 

za powierzone mu mienie. 

3. Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin wykonuje wobec Dyrektora Biblioteki czynności z zakresu prawa 

pracy. 

§ 10. 1. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki. 

2. W bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. 

3. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk 

kwalifikacje, określone odrębnymi przepisami. 

4. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki ustala Dyrektor według odrębnych przepisów. 

§ 11. 1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci i punkty biblioteczne 

oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych. 

2. Biblioteka prowadzi filię biblioteczną w Nowolesiu. 

3. Warunki i zasady korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora Biblioteki. 

§ 12. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki ustala Dyrektor Biblioteki w regulaminie 

organizacyjnym. 

§ 13. Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki. 

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki 

§ 14. Biblioteka jest finansowana z dotacji z budżetu gminy, z dochodów własnych oraz innych źródeł. 

§ 15. Biblioteka prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową, na zasadach określonych dla instytucji 

kultury. 

§ 16. Biblioteka może pobierać opłaty za: 

1) usługi informacyjne, reprograficzne i za wypożyczenia międzybiblioteczne; 

2) wypożyczanie materiałów audiowizualnych; 

3) niezwrócone w terminie materiały biblioteczne; 

4) uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych; 

5) w formie kaucji zwrotnej – za wypożyczone materiały biblioteczne – w sytuacjach określonych 

regulaminem. 

V. Przepisy końcowe 

§ 17. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. 
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