
 U C H W A Ł A   Nr  IX /53/ 2007 

Rady Gminy w Kołczygłowach   
     z dnia 24 sierpnia 2007 r. 

 
 

w sprawie  utworzenia gminnej instytucji kultury pn. Biblioteka Publiczna  
                  w Kołczygłowach. 
 
                  
                   Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18, ust. 2, pkt 9 lit „h” ustawy    
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 9, 11, 13, ustawy z dnia 25 
października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(Dz.U. z 2001r. nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz art. 8, ust. 1, ust. 2, pkt 2 i art. 
11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539         
z późn. zm.)    Rada Gminy w Kołczygłowach   u c h w a l a,    co następuje : 
 

§ 1 
1. Tworzy się Bibliotekę Publiczną z siedzibą w Kołczygłowach, jako gminną 
instytucję kultury obejmującą terenem działania obszar gminy Kołczygłowy na 
podstawie aktu o utworzeniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 
 
2. Bibliotece, o której mowa w ust. 1, nadaje się Statut w brzmieniu określonym 
w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały. 
 

§ 2 
Biblioteka Publiczna finansowana będzie z budŜetu Gminy Kołczygłowy,           
a takŜe z innych źródeł. 

 
§ 3 

Traci moc Uchwała Nr XXI/163/2002 z dnia 22 lutego 2002r. w sprawie 
utworzenia Biblioteki Publicznej w Kołczygłowach. 
 

§ 4 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego. 
 
         Przewodnicząca 
           Rady Gminy 
        mgr  Klaudia Brywczyńska 



 
 

Uzasadnienie 
do Uchwały Nr  IX/53/2007  Rady Gminy w Kołczygłowach  

z dnia 24 sierpnia 2007 roku 
w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pn. Biblioteka Publiczna  

w Kołczygłowach. 
 
 
 

 Do momentu podjęcia niniejszej uchwały Biblioteka Publiczna  
funkcjonowała jako jednostka organizacyjna gminy, w oparciu o Statut przyjęty 
Uchwałą Rady Gminy w Kołczygłowach Nr XXI/163/2002 z dnia 22 lutego 
2002 roku. 
 Tak ustalona forma organizacyjna biblioteki uniemoŜliwia korzystanie      
z dofinansowań z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz  z funduszy pomocowych w ramach środków unijnych. Wobec powyŜszego 
Rada Gminy w drodze niniejszej uchwały postanowiła zmienić formę 
organizacyjną biblioteki, która po wejściu tej uchwały w Ŝycie funkcjonować 
będzie jako Instytucja Kultury. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                 Załącznik Nr  1 
        Do Uchwały  Nr IX/53/2007 
        Rady Gminy w Kołczygłowach 
        z dnia 24 sierpnia 2007 r. 
 
 
 
 
 

Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą 

Biblioteka Publiczna w Kołczygłowach 
 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „h”, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.), art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 
85, poz. 539 ze zm.) 
 
Rada Gminy w Kołczygłowach tworzy : 
 
1.Samorządową instytucję kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna                    
w Kołczygłowach. 
 
2.Siedzibą Biblioteki Publicznej jest lokal w budynku Gminnego Ośrodka 
Kultury przy ul. Szkolnej 1, a terenem jej działalności jest teren Gminy 
Kołczygłowy w Województwie Pomorskim. 
 
3. Źródłem finansowania działalności Biblioteki Publicznej w Kołczygłowach 
jest dotacja Gminy Kołczygłowy oraz środki uzyskane z dochodów własnych      
i innych źródeł. 
 
 
 
 
 
 
         Przewodnicząca 
            Rady Gminy 

             Klaudia Brywczyńska 
 
 
 



 
                                                               Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/53/2007 
          Rady Gminy w Kołczygłowach  z dnia 24.08.2007 r. 
 
 
 

STATUT 

 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ       

W KOŁCZYGŁOWACH 
 
 

I  PRZEPISY OGÓLNE 
 

§ 1 
  Podstawą prawną funkcjonowania  Biblioteki Publicznej                           
w Kołczygłowach zwanej dalej „Biblioteką” jest : 

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

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

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

4) ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych 
z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136), 

5) niniejszy Statut. 
 

§ 2 
Biblioteka  jest gminną instytucją kultury działającą  w obrębie krajowej 

sieci bibliotecznej wpisana do rejestru kultury prowadzonego przez Urząd 
Gminy w Kołczygłowach. 
 

§ 3 
1. Siedzibą Biblioteki jest lokal w budynku Gminnego Ośrodka Kultury        

w Kołczygłowach przy ul. Szkolnej 1, a terenem działania obszar Gminy  
Kołczygłowy w Województwie Pomorskim 

2. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Wójt Gminy Kołczygłowy. 
Nadzór merytoryczny nad  biblioteką sprawuje Wojewódzka  Biblioteka 
Publiczna w Gdańsku i Miejska Biblioteka Publiczna w Bytowie. 

 
§ 4 

Biblioteka uŜywa pieczęci okrągłej zawierającej w otoku nazwę biblioteki 
w pełnym brzmieniu oraz pieczęci podłuŜnej o treści   „ Biblioteka Publiczna 
Gminy Kołczygłowy”. 



 
II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI. 
 

§ 5 
 Biblioteka słuŜy zaspakajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych                
i informacyjnych mieszkańców gminy oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury. 

 
§ 6 

 Do podstawowych zadań Biblioteki naleŜy : 
1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona  materiałów 

bibliotecznych. 
2. Udostępnianie  zbiorów bibliotecznych  na miejscu, wypoŜyczanie do 

domu oraz prowadzenie wypoŜyczeń międzybibliotecznych. 
3. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych 

mieszkańcom  Gminy. 
4. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej .. 
5. Popularyzowanie ksiąŜek  i  czytelnictwa 
6. Współdziałanie  z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie 

rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych                       
i kulturalnych społeczności Gminy. 

7. Doskonalenie  form i metod pracy bibliotecznej. 
 

§ 7 
Biblioteka moŜe podejmować inne działania wynikające z potrzeb 

środowiska  lokalnego. 
 
 

III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA . 
 

§ 8 
Organem zarządzającym  Biblioteki jest Kierownik, który kieruje całością 

Biblioteki  i reprezentuje ją na zewnątrz. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt 
Gminy Kołczygłowy 
 

§ 9 
1. Kierownik Biblioteki powinien posiadać kwalifikacje odpowiednie do 

zajmowanego stanowiska i pełnionych funkcji określone w odrębnych 
przepisach. 

2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalone są na podstawie  
odrębnych przepisów. 

 
§ 10 

Biblioteka prowadzi wypoŜyczalnie i czytelnie. 
 



§ 11 
 Organizację wewnętrzną, zasady i warunki korzystania z Biblioteki 
określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Kierownika po zasięgnięciu 
opinii  Organizatora. 
 
IV GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI. 
 

§ 12 
1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia 

oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, 
kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. 

2. Biblioteka otrzymuje z budŜetu Gminy corocznie dotację na działalność         
w   wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności. 

3. Biblioteka moŜe uzyskiwać środki finansowe z: 
- wpływów o których mowa w §   13  ust 2, 
- dotacji z budŜetu państwa, 
- wpływów z najmu i dzierŜawy składników majątku, 
- spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych, 
- z innych źródeł. 

4. Biblioteka pokrywa koszty bieŜącej działalności i zobowiązania                         
z uzyskiwanych   przychodów. 

 
§ 13 

1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne z zastrzeŜeniem ust. 2. 
2. Biblioteka moŜe pobierać opłaty : 

1) za usługi informacyjne, bibliograficzne oraz wypoŜyczenia 
międzybiblioteczne, 

2) w formie kaucji za wypoŜyczone materiały biblioteczne, 
3) za niezwrócenie  w terminie wypoŜyczonych materiałów 

bibliotecznych, 
4) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów 

bibliotecznych. 
3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1 nie moŜe przekraczać   

kosztów  wykonania usługi. 
 
V. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE. 
 

§ 14 
Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie  określonym dla jego 
nadania 

 
 
 
 


