
UCHWAŁA NR XXIII/237/2013
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 15 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu. 

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 
(D.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (D.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 oraz 
ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Dobrodzieniu uchwala co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrodzieniu w brzmieniu określonym 
załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia. 

§ 3. Traci moc Uchwała XXII/136/2000 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko – 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Damian Karpinski

Id: B3DD462F-3852-4FB0-867E-468181A1042D. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/237/2013 

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu 

z dnia 15 marca 2013 r. 

Statut  Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu. 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu  zwana dalej „Biblioteką” została powołana na 
mocy Uchwały Rady Gminy i Miasta w Dobrodzieniu Nr 89/XII/91 z dnia 22 czerwca 1991 r. i działa 
w szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) 

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

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

4) i niniejszego statutu. 

§ 2. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Dobrodzienia.. 

§ 3. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury 
organizatora. 

§ 4. 1. Siedziba Biblioteki znajduje się pod adresem Dobrodzień, Plac Wolności 24. 

2. Terenem jej działania jest miasto i Gmina Dobrodzień. 

3. Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka   Publiczna im. 
Emanuela Smołki w Opolu. 

Rozdział 2 

Cele i zadania 

§ 5. Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do 
zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. 

§ 6. 1. Do podstawowych zadań Biblioteki należy: 

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów   bibliotecznych, 

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych, 

3) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej, 

4) zachęcanie mieszkańców Gminy Dobrodzień do czytelnictwa, 

5) umożliwienie korzystania z zasobów innych bibliotek w ramach wymiany międzybibliotecznej. 

2. Pozostałymi zadaniami Biblioteki jest: 

1) tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych, 

2) pełnienie funkcji lokalnego centrum informacji o mieście i Gminie Dobrodzień, 

3) współpraca z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb 
informacyjnych, oświatowych i kulturalnych mieszkańców. 

Rozdział 3 

Zarządzanie i organizacja 
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§ 7. 1. Organem zarządzającym Biblioteką jest dyrektor, który kieruje jego działalnością i reprezentuje 
instytucję na zewnątrz. 

2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Dobrodzienia. 

4. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje osoba przez niego upoważniona. 

§ 8. Biblioteka posiada następujące filie: 

1. Filia Myślina 

2. Filia Pludry 

3. Filia Szemrowice 

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

2. Wynagrodzenie dyrektora ustala Burmistrz Dobrodzienia. 

3. Wynagrodzenie pracowników określa regulamin wynagradzania zatwierdzany przez dyrektora 
z uwzględnieniem zasad wynikających z odrębnych przepisów. 

4. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor. 

§ 10. 1. Regulamin organizacyjny opracowuje i wprowadza w drodze zarządzenia dyrektor. 

Rozdział 4 

Majątek i finanse biblioteki 

§ 11. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w obowiązujących przepisach 
prawa. 

2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach 
posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. 

3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem 
wysokości dotacji Organizatora. Biblioteka sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy o finansach 
publicznych i przedstawia go Organizatorowi. W trakcie roku plan finansowy może ulec zmianie o czym należy 
poinformować Organizatora. 

4. Za gospodarkę finansową Biblioteki odpowiada dyrektor, przy czym może powierzyć określone obowiązki 
pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 12. 1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. 

2. Źródłami finansowania działalności Biblioteki są: 

1) dotacje organizatora: 

a) podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w tym na 
utrzymanie i remonty obiektów, 

b) celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, 

c) celowe na realizację wskazanych zadań i programów, 

2) przychody z prowadzonej działalności, 

3) inne przychody m.in. dotacje z budżetu państwa, środki uzyskane w ramach pomocy zagranicznej, środki 
uzyskane z funduszy Unii Europejskiej, darowizny, spadki i zapisy, odsetki od środków zgromadzonych na 
rachunkach bankowych, 

4) przychody ze sprzedaży majątku ruchomego. 

3. Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Burmistrz Dobrodzienia. 

4. Biblioteka w granicach obowiązujących przepisów, może pobierać opłaty za swoje świadczenia, usługi 
i publikacje, a wpływy przeznaczać na cele statutowe. 
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§ 13. Dyrektor corocznie, w terminie 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada Organizatorowi 
sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza 
Dobrodzienia. 

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

§ 14. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
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