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UCHWAŁA NR XVI/114/16
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA
z dnia 24 maja 2016 roku
w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrej
Podhalańskiej z Gminną Biblioteką Publiczną w Sidzinie i utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sidzinie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 9 ust. 1 i 2, art.18 ust. 1 i 19 ust.1 – 5 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z
późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 – 3, 13 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. z 2012
r. poz. 642 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz
Biblioteki Suskiej im. dra Michała Żmigrodzkiego w Suchej Beskidzkiej – Rada Gminy Bystra-Sidzina
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 1 lipca 2016 roku dokonuje się połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrej
Podhalańskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sidzinie.
2. W wyniku połączenia samorządowych instytucji kultury, o których mowa w ust. 1 tworzy się gminną
jednostkę organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Gminna Biblioteka
Publiczna w Sidzinie.
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Sidzinie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z
chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury.
4. Z dniem wpisu do rejestru Gminnej Biblioteki Publicznej w Sidzinie zostaną wykreślone z rejestru
instytucje, o których mowa w ust. 1.
§ 2. Siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej w Sidzinie jest miejscowość Sidzina, a terenem działania jest
obszar gminy Bystra-Sidzina.
§ 3. Do zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Sidzinie należy zaspokajanie potrzeb oświatowych,
kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury,
głównie poprzez zapewnianie mieszkańcom dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji. Szczegółowe
zadania Gminnej Biblioteki Publicznej w Sidzinie określa jej statut.
§ 4. Z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury Gminna Biblioteka w Sidzinie wstępuje
we wszystkie prawa i obowiązki połączonych instytucji kultury, w tym przejmuje wszystkie wierzytelności i
zobowiązania.
§ 5. Pracownicy połączonych instytucji kultury stają się z dniem 1 lipca 2016 roku pracownikami Gminnej
Biblioteki Publicznej w Sidzinie, a Gminna Biblioteka Publiczna w Sidzinie przejmuje wszystkie prawa i
obowiązki wynikające ze stosunków pracy.
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§ 6. 1. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Sidzinie będzie finansowana z dotacji udzielanej
corocznie z budżetu Gminy.
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Sidzinie może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe m.
innymi z: wpływów z własnej działalności, dotacji celowych z budżetu państwa, wpływów z najmu i dzierżawy
składników majątkowych, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.
§ 7. Nadaje się Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Sidzinie, w brzmieniu określonym w załączniku nr
1 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bystra-Sidzina.
§ 9. Tracą moc uchwały:
1) nr VI/52/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu Gminnej
Bibliotece Publicznej w Bystrej.
2) nr VI/53/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie nadania statutu Gminnej
Bibliotece Publicznej w Sidzinie.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 lipca 2016 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Bystra-Sidzina

Jan Motor
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Załącznik do Uchwały Nr XVI/114/16
Rady Gminy Bystra-Sidzina
z dnia 24 maja 2016 r.
STATUT
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W SIDZINIE
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Sidzinie (zwana dalej: Biblioteką) jest samorządową instytucją kultury,
której organizatorem jest Gmina Bystra-Sidzina i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. 2012 poz. 406 z późn. zm.), ustawy z dnia 27
czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 2012 poz. 642 z późn. zm.), aktu o utworzeniu oraz niniejszego Statutu.
§ 2. 1. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
2. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Sidzina, a terenem działania jest obszar gminy Bystra - Sidzina.
3. Biblioteka zlokalizowana jest pod adresem: 34-236 Sidzina 701
4. Biblioteka prowadzi filię w Bystrej Podhalańskiej, zlokalizowaną pod adresem:
34-235 Bystra Podhalańska 467.
§ 3. 1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Bystra – Sidzina.
2. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawują:
a) Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie;
b) Biblioteka Suska im. dra Michała Żmigrodzkiego w Suchej Beskidzkiej.
§ 4. Organizator zapewnia warunki niezbędne do prowadzenia działalności i rozwoju Biblioteki oraz do
utrzymania obiektu, w którym Biblioteka jest prowadzona, poprzez ustalanie w budżecie Gminy Bystra-Sidzina
rocznej dotacji.
§ 5. 1. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru instytucji kultury prowadzonego
przez Organizatora.
2. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu z podaniem adresu i siedziby biblioteki.
W pieczęci można wskazać również numer NIP oraz numer telefonu Biblioteki.
3. Do celów ewidencji książek Biblioteka używa pieczęci okrągłej z nazwą Biblioteki w otoku.
Rozdział 2.
Cele i przedmiot działania
§ 6. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa
Gminy Bystra - Sidzina oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
§ 7. 1. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności
informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków
informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,
3) prowadzenie działalności
popularyzatorskiej,

bibliograficznej,

dokumentacyjnej,

naukowo-badawczej,

edukacyjnej

i

4) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
5) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom Gminy Bystra Sidzina,
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6) współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i
zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy Bystra - Sidzina,
7) tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
8) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i
nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy Bystra - Sidzina.
2. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi
działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych
zajmujących się działalnością kulturalną.
§ 8. Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania społecznych potrzeb kulturalnych
mieszkańców Gminy Bystra – Sidzina.
Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie biblioteką
§ 9. 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Bystra-Sidzina w trybie i na zasadach określonych w ustawie
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Wójt wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem
służbowym.
§ 10. 1. Biblioteka zatrudnia pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.
2. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin, związani z
działalnością Biblioteki.
3. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.
§ 11. 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych
stanowisk i pełnionych funkcji określone odrębnymi przepisami.
2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustala Dyrektor w regulaminie wynagradzania.
§ 12. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie i punkty biblioteczne
oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
§ 13. 1. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki ustala Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym.
2. Sposób i warunki korzystania z wypożyczalni i czytelni Biblioteki określa Dyrektor
w Regulaminie udostępniania zbiorów.
§ 14. Przy Bibliotece mogą działać organizacje i stowarzyszenia propagujące czytelnictwo i rozwój kultury.
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Biblioteki
§ 15. 1. Biblioteka jest finansowana z dotacji Organizatora, z dochodów własnych, darowizn i innych źródeł.
2. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Biblioteka może pobierać opłaty:
1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne;
2) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych;
3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne;
4) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;
5) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.
4. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.
§ 16. Biblioteka prowadzi działalność finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.
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§ 17. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan działalności instytucji zatwierdzony przez
Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 18. 1. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają obowiązujące przepisy.

