
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY MIASTA I GMINY W PILICY 

z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie połączenia instytucji kultury: Miejsko-

Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy z inną instytucją kultury –Wiejskim Domem Kultury 

w Przychodach 

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 296 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 

pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) 

ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XLI/322/2013 Rady Miasta 

i Gminy w Pilicy z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie połączenia instytucji kultury: Miejsko-Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Pilicy z inną instytucją kultury –Wiejskim Domem Kultury w Przychodach (Dziennik 

Urzędowy Województwa Śląskiego z 2014 r., poz.229) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: Uchwałą  

Nr XLV/341/2014 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmian do Uchwały  

Nr XLI/322/2013 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie połączenia instytucji 

kultury: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy z inną instytucją kultury –Wiejskim Domem Kultury 

w Przychodach. 

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

  

  

 
Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy 

 

 

Barbara Przybylik 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 maja 2017 r.

Poz. 2998



Załącznik do Obwieszczenia 

Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

 

Uchwała Nr XLI/322/2013  

Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

 

w sprawie połączenia instytucji kultury: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy 

z inną instytucją kultury –Wiejskim Domem Kultury w Przychodach 

(tekst jednolity) 

uchwala: 

Na podstawie art. 7, pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 9, 11, 13, 18 i 19 ustawy z dnia 

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. 

z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.) oraz art. 10 i 13 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach  

(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z póz. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Biblioteki Śląskiej 

w Katowicach i Krajowej Rady Bibliotecznej oraz po wyrażeniu zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego – Rada Miasta i Gminy w Pilicy  

uchwala: 

§ 1. 1. Z dniem 01. 02.2014 r. połączyć instytucje kultury: Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Pilicy 

i Wiejski Dom Kultury w Przychodach. 

2. W wyniku połączenia, o którym mowa w ust. 1, tworzy się samorządową instytucję kultury pod nazwą 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy, zwana dalej Biblioteką. 

3. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do prowadzonego 

przez Organizatora rejestru instytucji kultury. Z dniem wpisu do rejestru zostaną wykreślone z rejestru 

instytucje, o których mowa w ust. 1. 

§ 2. Siedziba Biblioteki mieści się w Pilicy, a terenem działania jest miasto i gmina Pilica. 

§ 3. Do zadań Biblioteki należy zaspokajanie potrzeb kulturalnych, informacyjnych i oświatowych ogółu 

społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i nauki poprzez zapewnienie mieszkańcom 

dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji. Szczegółowy zakres działalności Biblioteki określa statut. 

§ 4. Z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury Biblioteka wstępuję we wszystkie prawa i obowiązki 

połączonych instytucji kultury, w tym przejmuje mienie, wszystkie wierzytelności i zobowiązania. 

§ 5. Pracownicy połączonych instytucji kultury stają się z dniem 01.02.2014 r., pracownikami Biblioteki, 

a Biblioteka przejmuje wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy. 

§ 6. Bibliotece nadaje się Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica. 

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

Województwa Śląskiego. 
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Załącznik do Uchwały Nr XLI/322/2013 Rady Miasta 

i Gminy w Pilicy z dnia 30 grudnia 2013 r. 

 

STATUT 

Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Pilicy 

I.    PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy, zwana dalej „Biblioteką”, jest instytucją kultury. 

Została utworzona 23 marca 1948 r. na mocy Uchwały Gminnej Rady Narodowej. 

Biblioteka działa na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 

2) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst 

jednolity Dz. U z 2012 r. poz. 406) 

3) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz U. z 2016 r. poz. 446  

z późn. zm.); 

4) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 

z późn. zm.) 

5) Niniejszego statutu. 

§ 2. Siedzibą Biblioteki jest miasto Pilica, a terenem jej działalności miasto i gmina Pilica. 

§ 3. Organizatorem Biblioteki jest Miasto i Gmina Pilica. 

Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom. 

Organizator ma obowiązek zapewnić w szczególności: 

1) lokal, 

2) środki na: wyposażenie, prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów 

bibliotecznych oraz doskonalenie zawodowe pracowników. 

§ 4. Biblioteka zostanie wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 3/2014 prowadzonego przez 

Organizatora i posiada osobowość prawną. 

§ 5. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. 

§ 6. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Pilica. 

§ 7. 1. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Powiatowa ustanowiona dla 

powiatu zawierciańskiego. 

2. Biblioteka może korzystać z pomocy Biblioteki Śląskiej, pełniącej w woj. Śląskim ustawowe funkcje 

właściwe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. 

§ 8. Biblioteka używa pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby: 

MIEJSKO-GMINNA 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

w Pilicy 

42-436 Pilica ,ul. Zawierciańska 12 

NIP 6492299567 tel.32 67-35-143 
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II.   CELE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI  

Podstawowym celem działalności Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy 

Pilica poprzez tworzenie i upowszechnianie wartości kultury i sztuki, popularyzacje książki, wiedzy 

i informacji, a także wartościowych form spędzania czasu wolnego. 

§ 9. Do podstawowych zadań Biblioteki i jej filii należy: 

1. W zakresie upowszechniania książki i czytelnictwa, wiedzy i informacji: 

a) gromadzenie, opracowywanie, ochrona i aktualizacja materiałów bibliotecznych utrwalonych w dowolnej 

formie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu. 

b) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i publicznej na terenie miasta i gminy. 

Współpraca z biblioteką powiatową w zakresie organizacji i sprawnej sieci informacji na terenie powiatu. 

c) udostępnienie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczenie na zewnątrz, prowadzenie wymiany 

bibliotecznej z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców miasta i gminy, bez względu na ich wiek, 

wykształcenie czy status społeczny. W tym także dzieci, młodzieży, chorych i niepełnosprawnych. 

d) prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej; tworzenie i udostępnianie komputerowych baz 

danych, udzielanie informacji rzeczowych, katalogowych i bibliograficznych, współdziałanie w tym zakresie 

z innymi bibliotekami, ośrodkami informacji, muzeami i archiwami. 

e) zapewnienie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych. 

f) gromadzenie , opracowanie i popularyzacja dokumentów życia społecznego gminy Pilica 

g) prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, służącej popularyzacji książki, literatury, wiedzy 

i czytelnictwa wśród mieszkańców gminy. 

h) współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz innymi 

bibliotekami, instytucjami na rzecz i dla dobra mieszkańców miasta i gminy i użytkowników Biblioteki. 

i) doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki. 

2. W zakresie upowszechniania kultury i sztuki: 

a) organizowanie różnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę 

b) stwarzanie warunków dla amatorskiego rozwoju artystycznego 

c) współorganizowanie przedsięwzięć mających na celu promocje gminy 

d) wspieranie rozwoju inicjatyw kulturalnych mieszkańców 

e) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i wydawniczej oraz kolportaż publikacji związanych 

z naszą gminą 

f) umacnianie więzi lokalnych społeczności z przeszłością, teraźniejszością i przyszłością regionu 

g) upowszechnianie wiedzy i działalność na rzecz ochrony i promowania dziedzictwa kulturowego regionu. 

III.   ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA 

§ 10. 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor. 

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy, po zasięgnięciu opinii związków 

zawodowych i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 

3. Dyrektor reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz, kieruje jej działalnością i jest za nią odpowiedzialny. 

§ 11. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, specjalistów innych zawodów 

związanych z działalnością biblioteczną oraz pracowników administracji i obsługi. 

2. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki. 

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

stanowisk i pełnionych funkcji, określone odrębnymi przepisami. 
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§ 12. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych 

w Pilicy, w Sławniowie i Wierbce. 

§ 13. W skład Biblioteki wchodzi Biblioteka centralna w Pilicy przy ul. Zawierciańskiej 12 i filie 

biblioteczne, których wykaz stanowi załącznik do Statutu. 

IV.    GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 14. 1. Biblioteka prowadzi samodzielną działalność finansową na zasadach właściwych dla instytucji 

kultury, w ramach posiadanych środków kierując się zasadą efektywności, celowości i rzetelności ich 

wykorzystania. 

2. Przychodami Biblioteki są: dotacje przyznane przez Organizatora, wpływy uzyskane z prowadzonej 

działalności, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł. 

3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest zatwierdzony przez Dyrektora roczny plan finansowy 

z zachowaniem wysokości rocznej dotacji ustalonej w budżecie Miasta i Gminy. 

4. Koszty bieżącej działalności i zobowiązania Biblioteka pokrywa z uzyskanych przychodów. 

§ 15. Sprawozdanie finansowe instytucji zatwierdza Dyrektor jednostki kultury i przedstawia Burmistrzowi 

Miasta i Gminy. 

§ 16. Biblioteka tworzy fundusze na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa. 

§ 17. Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za swoje usługi, a wpływy 

przeznaczać na cele statutowe. 

§ 18. 1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z zasadami określonymi odrębnymi 

przepisami. 

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

V.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 19. 1. Statut nadaje Bibliotece Rada Miasta i Gminy w Pilicy. 

2. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie jego nadania. 
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Załącznik do Statutu Miejsko-Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Pilicy 

Wykaz placówek Biblioteki 

Wykaz placówek Biblioteki: 

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna 

42-436 Pilica, ul. Zawierciańska 12 

Filie: 

- Sławniów, ul. Długa 118 

- Wierbka, ul. Kościelna 8 
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