
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/264/22 

RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ 

z dnia 7 marca 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/09 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz  

z dnia 28 października 2009 roku. 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2 pkt 2, art. 10 oraz art. 11 ust. 1, 3 ustawy z dnia 27 

czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1479), Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwala,  

co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr LI/258/09 – w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu 

zmienia się: 

1. § 3, który otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 1. Biblioteka jest samodzielną jednostką organizacyjną. 

2. Terenem działania Biblioteki jest Gmina i Miasto Lubomierz, zaś siedziba mieści się w Lubomierzu 

przy ul. Wacława Kowalskiego 5a.” 

2. § 4, pkt 2, który otrzymuje brzmienie:  

„2. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz, a nadzór 

merytoryczny Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.”. 

3. § 5, który otrzymuje brzmienie:  

„§ 5. Biblioteka używa podłużnej i okrągłej pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu: Gminna Biblioteka 

Publiczna w Lubomierzu.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Lubomierz: 

Michał Pater 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 marca 2022 r.
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Załącznik do uchwały nr XLVI/264/22 

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz 

z dnia 7 marca 2022 r. 

 

 

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBOMIERZU 

 

I. PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Lubomierzu zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją 

kultury. 

§ 2. Prawną podstawą funkcjonowania Biblioteki Publicznej jest: 

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz.539 z późniejszymi zmianami). 

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi 

zmianami). 

3. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz. U. 

z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późniejszymi zmianami. 

4. Niniejszy statut. 

§ 3. 1. Biblioteka jest samodzielną jednostką organizacyjną.  

2. Terenem działania Biblioteki jest Gmina i Miasto Lubomierz, zaś siedziba mieści się w Lubomierzu  

przy ul. Wacława Kowalskiego 5A. 

§ 4. 1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Lubomierz, posiada osobowość prawną i podlega wpisowi  

do rejestru instytucji kultury.  

2. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz, a nadzór 

merytoryczny Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu. 

§ 5. Biblioteka używa podłużnej i okrągłej pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu: Gminna Biblioteka 

Publiczna w Lubomierzu. 

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI 

§ 6. Biblioteka jest główną biblioteką Miasta i Gminy Lubomierz. Zapewnia obsługę biblioteczną  

jej mieszkańców, służy rozwijaniu i zaspokajaniu ich potrzeb czytelniczych i informacyjnych oraz 

upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury. Biblioteka dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej 

i systemu informacyjnego na terenie gminy. 

§ 7. Do głównych zadań Biblioteki należy: 

1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących 

rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych,  

ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu. 

2. Obsługa czytelników, przede wszystkim poprzez udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie  

na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie między bibliotecznej. 

3. Popularyzacja książki i czytelnictwa. 

4. Gromadzenie i opracowywanie materiałów informacyjnych zwłaszcza dokumentujących dorobek 

kulturalny i gospodarczy gminy. 

5. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom chorym  

i niepełnosprawnym. 

6. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych 

i faktograficznych. 

7. Koordynacja działalności usługowej bibliotek (filii wiejskich) na terenie Gminy Lubomierz. 
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8. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie czytelnictwa  

i zaspokajania potrzeb kulturalnych i oświatowych społeczności miasta i gminy. 

9. Prowadzenie form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji sztuki, nauki oraz upowszechnianiu 

dorobku kulturalnego gminy i miasta. 

§ 8. Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb czytelników i środowiska 

czytelniczego. Może prowadzić działalność wydawniczą i naukową. 

III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA 

§ 9. 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz 

i jest za nią odpowiedzialny.  

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz. 

§ 10. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracyjnej i obsługi.  

2. W miarę potrzeby mogą być zatrudniani specjaliści innych zawodów związanych z jej działalnością. 

3. Wobec pracowników Biblioteki czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor. 

§ 11. 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych 

stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach.  

2. Zasady wynagradzania pracowników Biblioteki ustalane są na podstawie regulaminu wynagradzania. 

§ 12. 1. W miarę istniejących potrzeb Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, filie biblioteczne.  

2. Biblioteka może również prowadzić inne komórki organizacyjne służące zaspokajaniu potrzeb 

czytelniczych i kulturalno-oświatowych mieszkańców. 

3. Przy Bibliotece mogą działać koła przyjaciół biblioteki, towarzystwa, fundacje, kluby – zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

§ 13. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zasady i warunki korzystania z Biblioteki 

określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii organizatora 

oraz opinii pracowników. 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA BILIOTEKI 

§ 14. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury, 

w oparciu o roczny plan działalności Biblioteki.  

2. Plan działalności Biblioteki określa Dyrektor uwzględniając wysokość rocznej dotacji organizatora. 

3. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę 

w ramach posiadanych środków, kierując się efektywnością w ich wykorzystaniu. 

4. Przychodami Biblioteki są dotacje organizatora, wpływy z prowadzonej działalności, w tym także ze 

sprzedaży składników majątku narodowego, dotacje z budżetu oraz innych instytucji i środki otrzymane od 

osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł a także opłaty o których mowa w art. 14 ust. 2 Ustawy 

o Bibliotekach. 

§ 15. Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów pobierać opłaty za swe usługi 

i wydawnictwa, a wpływy przeznaczać na zadania statutowe. 

§ 16. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych 

przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Biblioteki służy realizacji celów statutowych. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 17. 1. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalania.  

2. Statut nadaje Rada Miejska Gminy Lubomierz. 
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