
UCHWAŁA Nr XXXIX/444/2009 

RADY GMINY BIAŁE BŁOTA 

z dnia 26 listopada 2009 

 

w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach i nadania jej Statutu. 

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 ze. zm.; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,  

poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 

Nr 173, poz. 1218) art. 11 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 ze zm.;  

z 1998 r. Dz.U. Nr 106, poz. 668; z 2001 r. Nr 129, poz. 1440; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2004 r. Nr 238, poz. 2390; 

z 2006 r. Nr 220, poz. 1600), art. 27, 28 ust. 1, 2, 3 i art. 29, art. 32 ustawy z dnia 25 października 1991 r.  

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 41, 

poz. 364; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Nr 96, poz. 874; Nr 213, poz. 2081; 2004 r. Nr 11, poz. 96; Nr 261,  

poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091; Nr 132, poz. 1111; z 2006 Nr 227, poz. 1658) w związku z art. 2 ww. ustawy  

o bibliotekach, uchwala co następuje: 

 

§ 1.1.  Tworzy się instytucję kultury o nazwie: Gminna Biblioteka Publiczna w Białych Błotach, zwaną dalej 

Biblioteką. 

2.  Siedzibą Biblioteki są Białe Błota. 

3.  Terenem działania Biblioteki jest gmina Białe Błota. 

4.  Do zakresu działania Biblioteki należy w szczególności: 

a)  gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących 

własnego regionu; 

b)  udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń 

międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych; 

c)  prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej; 

d)  popularyzacja książki i czytelnictwa; 

e)  współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami 

w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa; 

f)  doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. 

5.  Biblioteka finansowana jest z budżetu Gminy Białe Błota, a także z dochodów własnych i 

innych źródeł. 

6.  Uchwala się Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach, który stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi  

w życie z dniem 1 września 2010 r.  

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Marek Sampławski 

 

 

załącznik  

do uchwały nr XXIX/444/2009 

Rady Gminy Białe Błota  

z dnia 26.11.2009r 

 

Statut 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Białych Błotach. 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1.  Gminna Biblioteka Publiczna w Białych Błotach zwana dalej „Biblioteką" została utworzona na mocy uchwały 

Rady Gminy Białe Błota i działa na podstawie: 

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

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 110,  

poz. 721 z 1997 r., ); 

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami); 

4) niniejszego statutu.  

 

§ 2.1.  Biblioteka jest gminną jednostką organizacyjną kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. 



2.  Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, dla której organizatorem jest gmina Białe Błota. 

3.  Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru instytucji, prowadzonego przez organizatora. 

 

§ 3.1.  Siedzibą Biblioteki są Białe Błota, a terenem jej działania gmina Białe Błota. 

2.  Pełna nazwa Biblioteki brzmi: „Gminna Biblioteka Publiczna gminy Białe Błota". 

 

§ 4.  Nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem Biblioteki pełni Miejska i Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. 

Władysława Bełzy w Bydgoszczy. 

 

§ 5.  Biblioteka używa pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła, a w otoku nazwę Biblioteki  

w pełnym brzmieniu. 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania Biblioteki. 

 

§ 6.  Działalność Biblioteki służy rozwijaniu potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi 

kultury społeczności gminnej. 

 

§ 7.  Do zakresu działania Biblioteki należy w szczególności: 

1)  gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących 

własnego regionu. 

2)  udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń 

międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. 

3)  prowadzenie działalności informacyjno, bibliograficznej. 

4)  popularyzacja książki 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. 

 

§ 8.  Biblioteka podejmować może inne działania wynikające z potrzeb środowiska czytelniczego. 

 

Rozdział 3 

Organy Biblioteki i jej organizacja 

 

§ 9.1.  Dyrektor Biblioteki jest organem Biblioteki, kieruje jej działalnością ponosi odpowiedzialność za jej 

funkcjonowanie i reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Białe Błota. 

2.  W skład biblioteki wchodzą: 

1)  Dział Oświaty (dla dzieci i młodzieży); 

2)  Dział Czytelnictwa dla dorosłych; 

3)  samodzielne stanowisko pracy do spraw finansowych, księgowych i pracowniczych. 

3.  Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin 

sporządzony przez Dyrektora. 

 

Rozdział 4 

Gospodarka finansowa Biblioteki 

 

§ 10.1. Biblioteka finansowana jest z budżetu Gminy Białe Błota, a także z dochodów własnych i innych źródeł. 

2.  Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy. 

3.  Do zasad gospodarki finansowej biblioteki mają zastosowanie odpowiednie artykuły rozdziału 3 ustawy  

z 25.X.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze. zm.). 

 

§ 11. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania. 

 

 


