
UCHWAŁA NR RG.0007.22.2013
RADY GMINY LYSKI

z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach

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 /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 
czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą 
Rady Gminy Lyski Nr RG.0007.4.2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 
3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

Rada Gminy Lyski 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Statut Gminnej Biblioteki Publicznej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc: 

1) Uchwała Nr XXVIII/41/2000 Rady Gminy w Lyskach z dnia 29 września 2000 r. w sprawie Statutu 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach; 

2) Uchwała Nr XXIX/51/2000 Rady Gminy w Lyskach z dnia 27 października 2000 r. w sprawie zmiany 
Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Lyski

inż. Krystian Widenka

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 maja 2013 r.

Poz. 3703



  STATUT

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LYSKACH

I. PRZEPISY OGÓLNE

Gminna Biblioteka Publiczna w Lyskach zwana dalej ''Biblioteką''' została utworzona na  podstawie Uchwały 
Nr XVIII/53/13/86 Gminnej Rady Narodowej w Lyskach z dnia 23.10.1986 r. jest instytucją upowszechniania 
kultury i działa na podstawie:
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642)
2. Ustawa  z  dnia  25  października  1991  r.  o  organizowaniu  i  prowadzeniu  działalności  kulturalnej  
(Dz. U. z 2012 r. poz. 406)
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami)

§ 1
Gminna Biblioteka Publiczna w Lyskach zwana dalej ''Biblioteką''' jest posiadającą osobowość prawną gminną 
instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Lyski, która zapewnia warunki jej działalności i rozwoju na 
poziomie odpowiadającym jej zadaniom i wymogom współczesności.
Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

§ 2
Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Lyski, ul. Rybnicka 2, a terenem działania gmina Lyski.

§ 3
Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 4
Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby oraz pieczęci okrągłej  
zawierającej pośrodku wizerunek orła w koronie, a w otoku napis Gminna Biblioteka  Publiczna w Lyskach.

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI
§ 5

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturowych społeczeństwa 
oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§ 6
Do zadań Biblioteki należy w szczególności:

1) gromadzenie,  opracowywanie,  ochrona  i  aktualizacja  materiałów  bibliotecznych  utrwalonych  w 
dowolnej formie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących gminy i jej społeczności,

2) gromadzenie,  opracowanie  materiałów  bibliotecznych  służących  zwalczaniu  uzależnień  i  patologii 
społecznej,

3) prowadzenie działalności informacyjno -  bibliograficznej i publicznej na terenie gminy. Współpraca z 
biblioteką powiatową w zakresie sprawnej organizacji sieci informacji na terenie całego powiatu, 

4) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczenie na zewnątrz, prowadzenie wymiany 
bibliotecznej z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców gminy,  bez względu na ich wiek,  
wykształcenie, status  społeczny,  narodowość,  przekonania  religijne,  w  tym  chorych  i 
niepełnosprawnych,

5) tworzenie  i  udostępnianie własnych baz danych:  faktograficznych,  katalogowych,  bibliograficznych 
oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych,
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6) organizowanie  różnego typu imprez popularyzujących wiedzę,  kulturę,  książkę i  czytelnictwo oraz 
pożądane formy współżycia społecznego,

7) współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, instytucjami 
upowszechniania  kultury,  organizacjami  w  zakresie  rozwijania  i  zaspokajania  kulturalnych  i 
edukacyjnych potrzeb społeczeństwa,

8) ustawiczne doskonalenie kadry i form pracy bibliotecznej stosowanie do wymogów współczesności,
9) doskonalenie   zawodowe  pracowników  Biblioteki  oraz  sprawowanie  nadzoru  nad  placówkami 

filialnymi.

§ 7
Biblioteka  może  podejmować  inne  działania  dla  zaspokojenia  potrzeb  społeczności  gminy  i  realizacji  
ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

§ 8
 1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne.
 2. Stawki  za  usługi  świadczone  przez  Bibliotekę  określi  w  formie  odrębnego  Zarządzenia  Dyrektor  

Biblioteki.
 3. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin nadany przez Dyrektora Biblioteki.

III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJE.

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

jest  organem  zarządzającym  Biblioteką  w  rozumieniu  przepisów  prawa  pracy  i  ponosi 
odpowiedzialność za organizację i funkcjonowanie Biblioteki.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach.

§ 10
1. W  Bibliotece  zatrudnia  się  pracowników:  bibliotekarzy,  stanowiska  urzędnicze,  oraz  stanowiska 

pomocnicze i obsługi.
2. Stosunki pracy z pracownikiem nawiązuje i rozwiązuje Dyrektor.

§ 11
1. Dyrektor  i  pracownicy  działalności  podstawowej  oraz  administracji  winni  posiadać  kwalifikacje 

odpowiednie do zajmowania stanowiska i wykonywanych zadań.
2. Wynagrodzenie  pracowników  Biblioteki  ustala  Regulamin  wynagrodzenia  pracowników  Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Lyskach.

§ 12
Organizację wewnętrzną Biblioteki  oraz zakres działania jej komórek organizacyjnych lub stanowisk pracy 
ustala regulamin organizacyjny.

§ 13
Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, filie biblioteczne.

§ 14
1. Biblioteka składa się z Biblioteki centralnej i 3 Filii.
2. W skład Biblioteki wchodzą:
1) Biblioteka centralna w Lyskach ul. Rybnicka 2
2) Filia Biblioteki mieści się w Adamowicach ul. Szkolna 7
3) Filia Biblioteki mieści się w Raszczycach ul. Raciborska
4) Filia Biblioteki mieści się w Pstrążnej ul. Szkolna 5.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 3703



§ 15
Przy Bibliotece i  jej  filiach mogą działać Koła Przyjaciół  Biblioteki,  Towarzystwa Przyjaciół  Książki  oraz  
Fundacje zgodne z obowiązującymi przepisami.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 16
1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach 

posiadanych  środków  oraz  w  oparciu  o  plan  działalności,  kierując  się  zasadami  efektywności, 
celowości i rzetelności ich wykorzystania.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.
3. Przychodami  Biblioteki  są:  dotacje  podmiotowe,  wypracowane  środki  własne,  dobrowolne  wpłaty, 

darowizny, środki otrzymane od osób prawnych i fizycznych, a także wpływ z innych źródeł zgodnie z  
obowiązującymi przepisami.

4. Wydatki na całkowitą działalność Biblioteki pokrywane są z przychodów.
5. Biblioteka może pobierać opłaty za swoje usługi wg zasad ustalonych w regulaminie korzystania z  

Biblioteki  w  zakresie  dopuszczonym  przez  ustawę  o  bibliotekach  a  wpływy przeznaczać  na  cele 
statutowe.

§ 17
Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, obejmującą m. in.:

1) dzierżawę lub wynajem pomieszczeń,
2) usługi kserograficzne
3) organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych oraz innych niż właściwe dla statutowych zadań,
4) realizację imprez zleconych,
5) działalność reklamową i promocyjną.

Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele statutowe.

§ 18
Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków finansowych i majątkowych składa w imieniu Biblioteki 
Dyrektor przy kontrasygnacie głównego księgowego.

V. NADZÓR
§ 19

1. Nadzór ogólny nad działalnością Biblioteki sprawuje Gmina.
2. Nadzór  merytoryczny nad  działalnością  biblioteki  sprawuje  biblioteka  powiatowa  ustanowiona  dla 

powiatu  rybnickiego.  W  sprawach  wykraczających  poza  możliwości  organizacyjne  biblioteki 
powiatowej może bezpośrednio korzystać z pomocy Biblioteki Śląskiej w Katowicach. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 20

1. Statut nadaje Bibliotece Rada Gminy Lyski.
2. Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie jego nadania.
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