
 

  

        

 
 

 

             Uchwała Nr IX/47/2011 

 Rady Gminy Gać 

                 z dnia  12 maja 2011 roku      

 
w sprawie  zmiany uchwały  Nr 113/XVII/2004 w sprawia nadania Statutu Bibliotece 

Publicznej Gminy Gać  

 
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 ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z póż. zm.), art. 13 ust.  1 i 2  w związku z art. 9 ust. 1  

ustawy  z  dnia 25  października  1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności  kulturalnej (Dz. 

U. z 2001 Nr 13 poz. 123 z póź. zm. ) oraz art.11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. 

U. z 1997 r. Nr  85, poz. 539, z póź. zm.), 

 

Rada Gminy uchwala co następuje: 

 
 

§ 1. 

 

W uchwale Nr 113/XVII/2004 z  dnia 29 grudnia 2004 roku  w sprawie  nadania Statutu 

Bibliotece Publicznej Gminy Gać  wprowadza  się  następujące  zmiany: 

1. w § 11 skreśla   się   ust.3 .  

2. § 2 przyjmuje   brzmienie: 

2.1 Organizatorem  Biblioteki  jest  Gmina  Gać. 

2.2 Biblioteka  jest  instytucją  działającą  w  obrębie  krajowej sieci  bibliotecznej, 

wpisaną do  rejestru  instytucji  kultury  organizatora. 

2.3 Biblioteka  posiada   osobowość  prawną i samodzielnie  prowadzi  gospodarkę  

finansową. 

2.4 Biblioteka  jest  instytucją  kultury nie  nastawioną  na  osiąganie  zysku. Wszelkie  

wpływy  związane  z  działalnością  biblioteki  będą  wykorzystywane  na  realizację  

zadań statutowych.   

 

3. § 6 przyjmuje   brzmienie : 

  6.1 Do podstawowych  działań  biblioteki  należy: 

1) gromadzenie  i opracowanie materiałów  bibliotecznych  służących  obsłudze 

potrzeb  informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych  oraz  

dokumentujących   jej dorobek kulturalny, naukowy , gospodarczy, 

2) udostępnianie  zbiorów bibliotecznych  na  miejscu, wypożyczenie do  domu, 

3) prowadzenie działalności  informacyjno – bibliograficznej, 

4) opracowywanie materiałów informacyjnych o charakterze  regionalnym, 

5) popularyzacja  książki i  czytelnictwa, 

6) współpraca  z  bibliotekami   innych sieci, instytucjami upowszechniania  

kultury, organizacjami zaspokajającymi  potrzeby  oświatowe  i kulturalne  ludności, 

7) podejmowanie działań  dotyczących  unowocześniania  biblioteki  i  jej  

rozwoju, 

8) doskonalenie   form i  metod  pracy. 

 

2. Do  dodatkowych  zadań  biblioteki   należy : 



 

  

1) promocja Gminy, 

2) wspieranie działalności kulturalnej realizowanej przez inne podmioty 

na terenie Gminy i poza jej granicami, 

3) prowadzenie działalności  wydawniczej o charakterze  regionalnym  lub  

biograficznym. 

 

§ 2. 

 

Traci  moc  uchwała nr 220/XXXVIII/2010 Rady  Gminy  Gać  z  dnia 18 marca 2010 w  

sprawie  zmiany  uchwały Nr 113/XVII/2004 w  sprawie nadania Statutu Bibliotece  

Publicznej  Gminy Gać. 
 § 3. 

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy Gać . 

 

§ 4. 

 

Uchwała  wchodzi  w  życie   z  dniem  podjęcia z  mocą  obowiązywania  od  dnia  1 maja 

2011 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


