
                                                                                                
DRUK NR 24/XXXIV 

 
UCHWAŁA NR  …………….      

RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 

z dnia  ………….                 2017 r. 

w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej w Gryfinie 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, 1579, 1948) art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 
2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337, 1505, z 2016 r. poz. 1020) art. 11 ust. 3 ustawy o 
bibliotekach (Dz. U. z  2012 poz. 642, 908, z 2013 r. poz. 829) uchwala się co następuje: 
 
§ 1. Nadaje się Bibliotece Publicznej w Gryfinie statut stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 
§ 2. Tracą moc: 
1) Uchwała nr XLIX/649/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w 
sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej w Gryfinie, 
2) Uchwała nr XVIII/266/04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie 
Biblioteki Publicznej w Gryfinie 
 
3) Uchwała nr LVII/694/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie 
wprowadzenia zmian w Statucie Biblioteki Publicznej w Gryfinie. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCA RADY 

 

Elżbieta Kasprzyk 
 
 
 
 
 
 

 
 

UZASADNIENIE 



 
 Nadanie nowego statutu Bibliotece Publicznej w Gryfinie związane jest  przede 
wszystkim z koniecznością zmian wynikających z przejęcia niektórych zadań jednostki przez 
Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie. Dla przejrzystości dokumentu proponuje się zamiast 
przyjmowania zmian do istniejącego statutu, przyjęcie nowego ujednoliconego. 
 

Sporządziła: 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 



 
PROJEKT 

 
     S T A T U T 
     Biblioteki Publicznej w Gryfinie 
 
 
I. Przepisy ogólne: 
 
      § 1. 
 
Biblioteka Publiczna w Gryfinie, zwana dalej „Biblioteką”, jest samorządową 
instytucją kultury, która działa w szczególności na podstawie: 
 
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.), 
 
2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.), 
 
3. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2012 poz. 642 z 
późn. zm.) 
 
4. Niniejszego statutu. 
    
      § 2. 
 
1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury miasta i gminy Gryfino 
działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. 
2. Siedziba Biblioteki mieści się w Gryfinie przy ul. Kościelnej 24. 
3. Biblioteka Publiczna w Gryfinie posiada filie biblioteczne miejskie  
i wiejskie: 
  filie miejskie w Gryfinie: 
   - Filia Biblioteczna Górny Taras 
   - Filia Biblioteczna Naukowa 
  filie wiejskie: 
   - Filia Biblioteczna w Chwarstnicy 



  - Filia Biblioteczna w Gardnie, 
  - Filia Biblioteczna w Pniewie, 
  - Filia Biblioteczna w Wełtyniu, 
  - Filia Biblioteczna w Żabnicy. 
   
 
      § 3. 
 
1. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino. 
2. Biblioteka Publiczna w Gryfinie podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury i 
od dnia wpisu posiada osobowość prawną. 
 
      § 4. 
 
Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. 
 
      § 5. 
 
Biblioteka używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu oraz adresem siedziby: 
 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
ul. Kościelna 24, 74-100 Gryfino 

tel./fax 91-416-26-39, 91-416-23-73 
NIP 858-16-89-696, Regon 000639558 

e-mail: biblioteka@gryfino.pl 
 
      § 6. 
 
Biblioteka może używać okrągłej pieczęci zawierającej w środku wizerunek orła i 
w otoku napis z pełną nazwą Biblioteki.        
 
 
 
 
 
 



II. Cele i zadania Biblioteki 
 
      § 7. 
 
Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych mieszkańców, 
upowszechnianiu wiedzy oraz rozwojowi kultury. 
  
      § 8. 
 
Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy: 
1. Gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu. 
2.  Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz 
prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych 
potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. 
3.  Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej. 
4.  Popularyzacja książki i czytelnictwa. 
5.  Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania 
kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb 
oświatowych i kulturalnych społeczeństwa. 
6.  Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. 
7. Prowadzenie działalności wydawniczej oraz wystawienniczej służącej promocji 
gminy Gryfino. 
8. Biblioteka może podejmować różne inne działania wynikające z potrzeb 
środowiska. 
9. Umożliwienie dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników 
Biblioteki. 
 
      § 9. 
 
Biblioteka może prowadzić działalność ponadlokalną na podstawie odrębnie 
zawartych umów. 
 
 
 
 
 



III. Organy biblioteki, jej organizacja, pracownicy. 
 
      § 10. 
 
1. Dyrektor Biblioteki zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.  
2. Powołanie dyrektora instytucji kultury może nastąpić w drodze konkursu.  
O przeprowadzeniu konkursu decyduje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.  
3. Dyrektor działa na podstawie statutu, a przy czynnościach przekraczających jego 
zakres - na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i 
Gminy Gryfino.   
4. Zastępcę dyrektora powołuje dyrektor Biblioteki Publicznej w Gryfinie. 
5. Szczegółowy zakres obowiązków Zastępcy Dyrektora określa dyrektor 
Biblioteki. 
6. Dyrektor może udzielić zastępcy pełnomocnictw do dokonywania czynności 
prawnych w imieniu Biblioteki. 
             
 
            § 11. 
 
W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej oraz 
administracji i obsługi. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudniani 
specjaliści z różnych dziedzin związanych z jej działalnością. Pracowników 
zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor Biblioteki. 
 
            § 12. 
 
Wynagrodzenia pracowników Biblioteki  ustalane są na podstawie rozporządzeń 
ministra właściwego do spraw kultury w sprawie szczegółowych zasad 
wynagradzania pracowników instytucji kultury oraz zakładowego regulaminu 
wynagradzania. 
 
            § 13. 
 
Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci i 
młodzieży, filie biblioteczne, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania 
zbiorów bibliotecznych. W strukturze Biblioteki funkcjonuje dział konserwacji 
zbiorów oraz dział administracyjny. 



 
 
                    § 14.   
 
Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania 
poszczególnych komórek organizacyjnych ustala dyrektor w regulaminie 
organizacyjnym. Regulamin zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino. 
 
            § 15. 
 
Przy Bibliotece oraz jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki w formie 
rad społecznych powołanych na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. 
 
            § 16. 
 
Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez 
Dyrektora. 
    
IV. Gospodarka finansowa Biblioteki. 
 
            § 17. 
 
Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych                 
w ustawie z dnia  25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) i innych obowiązujących w 
tym zakresie przepisów prawa. 
 
            § 18. 
 
Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz 
prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się 
zasadami efektywności ich wykorzystania. 
 
           
       
 
 



§ 19. 
Wysokość rocznej dotacji na działalność Biblioteki ustala Rada Miejska w 
Gryfinie na podstawie projektu planu finansowego sporządzanego przez dyrektora 
instytucji.  
 
 
       § 20. 
Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalony 
przez dyrektora z uwzględnieniem wysokości dotacji przyznanej przez 
organizatora, który w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie. Plan 
finansowy sporządzany jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.  
 
             § 21. 
Biblioteka finansowana jest ze środków publicznych określonych przez Radę 
Miejską w Gryfinie w formie dotacji z budżetu Gminy Gryfino, funduszy 
celowych, środków otrzymanych od osób fizycznych, innych źródeł. 
 
    
 
V. Postanowienia końcowe. 
      
 
            § 22.  
Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania. 
 
 
            § 23. 
Statut wchodzi w życie dniem jego ogłoszenia. 
 
 
 
 
 
Gryfino,........................................                              ........................................... 
 


