
UCHWAŁA NR XXX/235/2012
RADY GMINY ŚWILCZA

z dnia 14 grudnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Świlczy oraz nadania jej statutu. 

Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2, art. 11 i art. 18 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.o bibliotekach (Dz. U. z 2012 
r., poz. 642 z późniejszymi zmianami); art. 9 ustawy z dnia25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy stanowi, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVI/225/2005 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie utworzenia 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy oraz nadania jej statutu wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznejw Świlczy z siedzibą 
w Trzcianie oraz nadania jej statutu”; 

2) w § 1: 

a) w ust. 1 wyrazy „Gminną Bibliotekę Publiczną w Świlczy” zastępuje się wyrazami „Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Świlczy z siedzibą w Trzcianie”, 

b) w ust. 2 wyrazy „Domu Ludowego” zastępuje się wyrazami „Gminnego Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie”; 

3) w § 2 wyrazy „Gminnej Bibliotece Publicznej w Świlczy” zastępuje się wyrazami „Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie”; 

4) w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy stanowiącym załącznik do uchwały: 

a) tytuł statutu otrzymuje brzmienie „Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczyz siedzibą w Trzcianie”, 

b) w § 1 wyrazy „Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy” zastępuje się wyrazami „Gminna Biblioteka 
Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie”, 

c) w § 2 wyrazy „Domu Ludowego” zastępuje się wyrazami „Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Świlczy z siedzibą w Trzcianie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Ciszewski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/235/2012 

Rady Gminy Świlcza 

z dnia 14 grudnia 2012 r. 

STATUT 
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

W ŚWILCZY Z SIEDZIBĄ W TRZCIANIE 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie, zwana dalej „Biblioteką”, jest instytucją 
kultury Gminy Świlcza - utworzoną na mocy uchwały Nr XXVI/225/2005 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 lipca 
2005 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie oraz nadaniu jej 
statutu - działającą na podstawie: 

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późniejszymi zmianami), 

2) art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 406 ), 

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

4) niniejszego statutu. 

§ 2. Siedzibą Biblioteki jest budynek w Trzcianie, a terenem jej działania – Gmina Świlcza. 

§ 3. Biblioteka posiada osobowość prawną z tytułu wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez 
organizatora – Gminę Świlcza. 

§ 4. 1. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. 

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
z siedzibą w Rzeszowie. 

§ 5. Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej o treści „Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy 
z siedzibą w Trzcianie woj. podkarpackie”. 

Rozdział 2.
Cele i zadania Biblioteki 

§ 6. Podstawowym celem Biblioteki jest świadczenie usług mających na celu zaspakajanie potrzeb 
oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa Gminy Świlcza oraz uczestnictwo 
w upowszechnianiu wiedzy i kultury. 

§ 7. 1. Do zadań Biblioteki należy w szczególności: 

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, którymi są 
w szczególności dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, 
niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza: dokumenty graficzne (piśmiennicze, 
kartograficzne, ikonograficzne i muzyczne), dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne, 

2) obsługa użytkowników, a przede wszystkim udostępnianie zbiorów na miejscu i na zewnątrz oraz prowadzenie 
działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów 
i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie oraz pośrednictwo 
w wymianie międzybibliotecznej, 

3) prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikami służących popularyzowaniui rozwijaniu czytelnictwa 
oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnychi samokształceniowych mieszkańców Gminy, 
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4) popularyzowanie i upowszechnianie dorobku kulturalnego Gminy. 

2. Przy wykonywaniu zadań, o których mowa w ust. 1, oraz w celu zaspakajania i rozwijania potrzeb 
kulturalnych społeczności lokalnej Biblioteka współdziała z innymi bibliotekami wchodzącymi w skład 
ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz współpracuje z innymi lokalnymi, regionalnymi i ogólnokrajowymi 
instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami. 

Rozdział 3.
Organy Biblioteki i jej organizacja 

§ 8. 1. Działalnością Biblioteki kieruje dyrektor. 

2. Dyrektor Biblioteki, działając w granicach obowiązującego prawa oraz niniejszego statutu podejmuje 
decyzje samodzielnie i ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Dyrektorw szczególności: 

1) reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz, 

2) dokonuje za Bibliotekę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec osóbw niej zatrudnionych, 

3) zatwierdza plan działalności Biblioteki, 

4) ustala regulamin organizacyjny Biblioteki oraz regulamin określający zasady i warunki korzystania 
z Biblioteki. 

3. Dyrektora Biblioteki zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy. 

§ 9. 1. W skład Biblioteki wchodzą: 

1) Filia w Bratkowicach z siedzibą w budynku Przedszkola Publicznego w Bratkowicach, 

2) Filia w Dąbrowie z siedzibą w budynku Domu Ludowego w Dąbrowie, 

3) Filia w Mrowli z siedzibą w budynku Domu Strażaka w Mrowli, 

4) Filia w Rudnej Wielkiej z siedzibą w budynku Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej, 

5) Filia w Świlczy z siedzibą w budynku Przedszkola Publicznego w Świlczy. 

2. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora po 
zasięgnięciu opinii organizatora oraz działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. 

3. Dyrektor ustala regulamin określający zasady i warunki korzystania z Biblioteki. 

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Biblioteki 

§ 10. 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną 
gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. 

2. Podstawę gospodarki finansowej Biblioteki stanowi, zatwierdzany przez dyrektora, plan jej działalności 
z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu Gminy Świlcza. 

3. Plan, o którym mowa w ust. 2, zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów 
i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji oraz podlega, w szczególności 
w zakresie sposobu wykorzystania dotacji z budżetu Gminy, uzgodnieniu z wójtem Gminy. 

4. Biblioteka prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość finansową zgodnie z zasadami określonymi 
w odrębnych przepisach. 

§ 11. 1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów, którymi 
są: wpływy z prowadzonej działalności, w tym z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu 
Gminy oraz środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. 

2. Źródłem przychodów Biblioteki mogą być także opłaty przewidziane w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 
czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539z późniejszymi zmianami), a także - prowadzona na 
podstawie odrębnych przepisów – dodatkowa działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług 
poligraficznych, reklamowych, handlowych, z której przychody mogą być wykorzystywane wyłącznie na 
działalność statutową. 
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§ 12. Biblioteka tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w trybie i na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach. 

Rozdział 5.
Przepis końcowy 

§ 13. Zmiany postanowień statutu dokonywane są w drodze uchwały Rady Gminy Świlcza podejmowanej na 
wniosek Wójta Gminy zaopiniowany przez dyrektora Biblioteki. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Ciszewski
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