
Uchwała Nr VIII/36/2011 
Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 5 kwietnia 2011 roku 
 
w sprawie: statutu Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo  
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn.  
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./, oraz 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. 
o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 530 z późn. zm. i art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123  
z późn. zm.) 
 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Nadaje się statut Bibliotece Publicznej Gminy Kosakowo w brzmieniu stanowiącym załącznik  
do niniejszej uchwały.  
 

§ 2 
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc: 
1/ Statut Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo stanowiący załącznik do  Uchwały  
Nr LIX/149/2001 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 grudnia 2001 roku 
 
2/ Uchwała Nr II/18/98 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 marca 1998r. w sprawie nadania 
 imienia Bibliotece Publicznej Gminy Kosakowo mieszczącej się w Dębogórzu. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 
 
Uchwalony w 2001r. statut Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo został 
dostosowany do zmian w przepisach prawa, wydanych po dniu jego uchwalenia 
oraz uzupełniony o zapisy wprowadzone uchwałami Rady Gminy Kosakowo 
dot. nadania imienia Bibliotece oraz zmiany adresu jej siedziby.   
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                              załącznik do Uchwały 

Nr VIII/36/2011 
Rady Gminy Kosakowo  

              z dnia 4 kwietnia 2011 roku 
                                                                      

STATUT 
Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo, zwana dalej Biblioteką działa na podstawie: 
1/ ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach  
2/ ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  
3/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
4/ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
5/ ustawy z dnia  29 września 1994r. o rachunkowości 
6/ niniejszego statutu. 

 
§ 2 

1. Siedzibą Biblioteki jest Kosakowo, ul. Fiołkowa 2a,  a terenem działania Gmina Kosakowo. 
2. Biblioteka nosi imię „Augustyna Necla”. 
3. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury i podlega wpisowi do Rejestru Samorządowych 
Instytucji Kultury, prowadzonego przez organizatora. Z dniem wpisu do rejestru Biblioteka nabywa 
osobowość prawną.  
4. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem. 
 

§ 3 
Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Kosakowo. Nadzór merytoryczny nad 
Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku. 
 

Rozdział II 
Zakres działalności 

 
§ 4 

1. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych oraz 
uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.  
 
2. Do podstawowych zadań Biblioteki należy: 
    1/ gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów 
    2/ sporządzanie i rozpowszechnianie informacji bibliograficznych i dokumentalnych 
    3/ dokształcanie i doskonalenie zawodowe 
    4/ wymiana oraz przekazywanie materiałów bibliotecznych i informacji. 
 
3. Biblioteka może podejmować inne działania dla zaspokajania społecznych potrzeb mieszkańców i 
realizacji zasad polityki bibliotecznej. 

 
Rozdział III 

Organy Biblioteki i jej organizacja  
 

§ 5 
1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, zwany dalej dyrektorem, który samodzielnie kieruje całokształtem 
działalności zgodnie ze statutem i obowiązującymi przepisami prawa, reprezentuje ją na zewnątrz i 
jest za nią odpowiedzialny. 



2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy, będący jego zwierzchnikiem służbowym. 
 

§ 6 
1. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia dyrektor.   
2. Szczegółowe zakresy czynności poszczególnych pracowników i tryb załatwiania powierzonych im 
spraw ustala dyrektor w wydanych przez siebie regulaminach i zarządzeniach. 
 

§ 7 
1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora, po 
zaopiniowaniu przez Wójta Gminy.  
2. Zasady wynagradzania pracowników Biblioteki określa wewnętrzny regulamin zaopiniowany przez 
Wójta Gminy. 

 
Rozdział IV 

Gospodarka finansowa 
 

§ 8 
1. Majątek Biblioteki może być wykorzystywany jedynie dla celów związanych z wykonywaniem jej 
statutowych zadań, zgodnie z obowiązującym prawem. 
2. Pomieszczenie czytelni może być udostępniane nieodpłatnie na potrzeby organów gminy, sołectw i 
jednostek gminnych, jeżeli nie jest zajęte w tym czasie w związku z działalnością Biblioteki. 
 

§ 9 
1. Przychodami Biblioteki są: 
     a/ dotacje z budżetu gminy 
     b/ wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej 
     c/ środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych 
     d/ środki z innych źródeł, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń. 
 
2. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. 
 

§ 10 
1. Biblioteka prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków, w tym 
przekazanych przez organizatora, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 
2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan działalności zatwierdzony przez 
dyrektora, sporządzony z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, 
3. Dyrektor Biblioteki przedkłada Wójtowi do zatwierdzenia roczne sprawozdanie finansowe. Po 
zatwierdzeniu sprawozdania wynik finansowy (zysk lub strata) zwiększa lub zmniejsza fundusz 
instytucji kultury. 

 
§ 11 

Biblioteka, dla skutecznego działania na rzecz swoich zadań, może prowadzić działalność gospodarczą 
według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności przeznacza się 
na cele statutowe. 

§ 12 
1. Usługi Biblioteki są ogólnodostępne i bezpłatne. 
2. Ewentualne opłaty mogą być pobierane tylko w przypadkach określonych przepisami prawa. 
 

Rozdział V 
Postanowienia końcowe 

 
§ 13 

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania. 
 
 


