Uchwała Nr XVII/183/2017
Rady Gminy Radziejów
z dnia 27 września 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Nr IX/35/2007 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 września 2007 r.
w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka
Publiczna w Radziejowie z siedzibą w Płowcach” oraz uchwalenia jej statutu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1),
w związku z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.
z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.2) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się nadaną Uchwałą Nr IX/35/2007 Rady Gminy Radziejów z dnia 27
września 2007 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna
Biblioteka Publiczna w Radziejowie z siedzibą w Płowcach” oraz uchwalenia jej statutu,
nazwę gminnej instytucji kultury z: „Gminna Biblioteka Publiczna w Radziejowie
z siedzibą w Płowcach” na „Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny”.
§ 2. W uchwale Nr IX/35/2007 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 września 2007 r.
w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka
Publiczna w Radziejowie z siedzibą w Płowcach” oraz uchwalenia jej statutu zmienia się
Załącznik Nr 1 „Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowie z siedzibą
w Płowcach”. Otrzymuje on brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVI/171/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 22 czerwca 2017
r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/35/2007 Rady Gminy Radziejów z dnia
27 września 2007 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Gminna
Biblioteka Publiczna w Radziejowie z siedzibą w Płowcach oraz uchwalenia jej statutu,
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r.,
poz. 3033.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejów.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Radziejów
Marian Bandyszewski
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Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz.
935.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. , poz. 207 i 1230, z 2012 r., poz. 908, z 2013 r., poz.
829, z 2017 r., poz. 60 i poz. 1086.

Uzasadnienie
Uchwałą Nr VII/54/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie
zamiaru wprowadzenia zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej
w Radziejowie z siedzibą w Płowcach, wyrażona została intencja rozszerzenia katalogu
zadań gminnej instytucji kultury o działania z zakresu upowszechniania kultury, bez
ograniczania zadań z zakresu działalności bibliotecznej.
Dotychczas w gminie Radziejów nie było ośrodka bądź domu kultury. Wobec rosnących
potrzeb społeczności gminnej w tym zakresie, przejmowała je Gminna Biblioteka
Publiczna w Radziejowie z siedzibą w Płowcach, jako instytucja kultury. Biblioteka stała
się inspiratorem i organizatorem szeregu imprez kulturalnych, które wpisały się na stałe
do kalendarza wydarzeń gminnych, powiatowych, wojewódzkich, czy krajowych
(Inscenizacja Bitwy pod Płowcami, Dożynki Gminno-Parafialne, Noc Świętojańska,
Przegląd Zespołów Folklorystycznych, Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych,
Gminny Dzień Dziecka i inne). W Bibliotece znalazło się również miejsce dla
reaktywowanych po 2010 roku kół gospodyń wiejskich. Pozostawało to jednak poza
regulacjami prawnymi w tej dziedzinie – stąd potrzeba rozszerzenia spektrum działania
gminnej instytucji kultury.
Zamysłem organizatora nie jest przy tym ograniczanie działalności bibliotecznej, czego
dowodem jest przeniesienie siedziby Biblioteki z dawnego dworu Biesiekierskich w
Płowcach do obiektu przy Szkole Podstawowej w Płowcach, co znacząco wpłynęło
zarówno na jakość przechowywania księgozbioru, jego rozbudowę, korzystanie z niego,
informatyzację Biblioteki, jak i na komfort pracy bibliotekarzy oraz komfort korzystania ze
zbiorów przez czytelników.
Działalność biblioteczna pozostaje więc działalnością podstawową, a zmiana nazwy
i rozszerzenie zakresu zadań nie prowadzi w żaden sposób do zlikwidowania Biblioteki.
Zmiany
mają
dać
instytucji
możliwość
jak
najlepszego
rozwoju
i konsekwentnego budowania wizerunku instytucji szerzącej szeroko rozumianą kulturę i
czytelnictwo w społeczeństwie lokalnym. Rozszerzona nazwa instytucji będzie natomiast
podkreślała dwutorowość działalności – w pierwszej kolejności biblioteczną, dalej –
kulturalną.
Dodatkowym argumentem przemawiającym za projektowanymi zmianami jest
umożliwienie instytucji kultury ubieganie się o środki zewnętrzne – zarówno krajowe, jak
i pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczone na wyposażenie sal,
powiększanie księgozbioru, cyfryzację zbiorów, organizację życia kulturalnego, czy
wreszcie budowę nowej siedziby Ośrodka.
Rada Gminy Radziejów, wypełniła dyspozycję art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997
r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późn, zm.), tj. w dniu 3 grudnia 2015 r. podjęła
tzw. uchwałę intencyjną w tej sprawie (Uchwała Nr VII/54/2015), która została
opublikowana m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziejów. Nie
zgłoszono żadnych uwag, ani zastrzeżeń.
Zamysł organizatora uzyskał także akceptację organu sprawującego nadzór merytoryczny
nad działalnością Biblioteki – tj. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnica
Kopernikańska w Toruniu.
Pomimo tego, że zakres zmian ogranicza się jedynie do rozszerzenia spektrum zadań
Biblioteki i nie ma mowy o jej likwidowaniu, bądź łączeniu z inną placówką lub instytucją
kultury, organizator wystąpił o opinię do Krajowej Rady Bibliotecznej. W lutym br. wizytę

w Bibliotece złożył Jan Krajewski – wyznaczony przez Krajową Radę Biblioteczną jako
referent do zbadania przedmiotowej sprawy. Na posiedzeniu Krajowej Rady Bibliotecznej
złożył on pozytywną rekomendację dla proponowanych zmian. W dniu 5.05.2017 r. wójt
gminy Radziejów otrzymał datowane na 25.04.2017 r. pismo, w którym Tomasz Makowski
– Przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej, zawiadomił o pozytywnym
zaopiniowaniu wniosku gminy Radziejów.
Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący
Rady Gminy Radziejów
Marian Bandyszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/183/2017
Rady Gminy Radziejów
z dnia 27 września 2017 r.

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA KULTURALNO - BIBLIOTECZNEGO
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny zwany dalej Ośrodkiem jest gminną instytucją
kultury, której organizatorem jest gmina Radziejów, zwana dalej Organizatorem.
2. Siedziba Ośrodka mieści się w Czołowie, a terenem działania jest gmina Radziejów.
§ 2. Ośrodek działa na podstawie niżej wymienionych przepisów prawa:
1) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642
z późn. zm.);
2) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862);
3) Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047)
4) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446
z późn. zm.);
5) Postanowień niniejszego Statutu.
§ 3. Ośrodek posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.
§ 4. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna
„Książnica Kopernikańska” w Toruniu.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZAKRES DZIAŁANIA
§ 5. 1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji społeczeństwa Gminy
Radziejów
poprzez
świadczenie
powszechnie
dostępnych
usług
bibliotecznych
i kulturalnych.
2. W celu realizacji zadań określonych w pkt l w ramach Ośrodka funkcjonuje Gminna Biblioteka
Publiczna Płowcach wraz z Filią w Czołowie.

§ 6. 1. Do zakresu działania Ośrodka należy:
1)

Gromadzenie,
opracowanie
i
przechowywanie
materiałów
bibliotecznych
ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
2) Wykorzystywanie różnego rodzaju materiałów informacyjnych.
3) Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie
wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci
i młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych oraz zagrożonych różnego rodzaju
wykluczeniem.
4) Prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych
i zewnętrznych.
5) Popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa.
6) Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury,
organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych
i kulturalnych społeczeństwa.
7) Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
8) Organizowanie spotkań otwartych ze współczesnymi autorami poezji i prozy oraz spotkań
czytelniczych.
9) Edukacja kulturalna i wychowanie poprzez czytelnictwo i sztukę.
10) Udostępnianie, tworzenie, gromadzenie, dokumentowanie i ochrona dóbr kultury.
11) Inspirowanie jednostek i grup społecznych do czynnego i twórczego udziału w życiu
kulturalnym.
12) Opracowywanie planów upowszechniania kultury z uwzględnieniem działania innych
organizacji społecznych, kulturalnych i czytelnictwa.
13) Realizacja mecenatu samorządowego oraz poszukiwanie sponsorów dla tworzenia warunków
do rozwoju i prezentacji osiągnięć twórczych.
14) Programowanie i nadzorowanie imprez kulturalno-edukacyjnych.
15) Organizowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych.
16) Organizowanie wystaw okolicznościowych oraz organizowanie różnorodnych konkursów
czytelniczych i innych.
17) Realizacja wymiany kulturalnej i zagranicznej w ramach planów zatwierdzonych przez
organizatora.
2. Do zakresu zadań Filii w Czołowie należy:
1)

Gromadzenie,
opracowanie
i
przechowywanie
materiałów
bibliotecznych
ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
2) Wykorzystywanie różnego rodzaju materiałów informacyjnych.
3) Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie
wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci
i młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych oraz zagrożonych różnego rodzaju
wykluczeniem.
4) Prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych
i zewnętrznych.
5) Popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa.
6) Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury,
organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych
i kulturalnych społeczeństwa.
7) Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA, ZARZĄDZANIE
§ 7. 1.Ośrodkiem kieruje dyrektor, który zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje Wójt Gminy Radziejów w drodze konkursu, po zasięgnięciu opinii
związków zawodowych działających w instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych
i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Ośrodek. Odwołanie
dyrektora następuje w tym samym trybie.
3. W Ośrodku mogą być zatrudniani pracownicy, w tym specjaliści z różnych dziedzin związani
z działalnością Ośrodka.
4. Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec podległych mu
pracowników.
ROZDZIAŁ IV
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 8. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków,
kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
§ 9. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan działalności, zatwierdzony przez dyrektora,
z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
§ 10. Dyrektor Ośrodka opracowuje projekt planu finansowego i projekty jego zmian, realizuje plan
finansowy oraz zapewnia ewidencję rachunkową i sprawozdawczość finansową, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
§ 11. Ośrodek finansowany jest z budżetu gminy w formie dotacji na realizację zadań określonych
w niniejszym Statucie, dotacji z Biblioteki Narodowej oraz darowizn.
§ 12. Ośrodek zarządza majątkiem
z obowiązującymi przepisami.
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ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13. Zmiany Statutu następują w trybie właściwym do jego uchwalenia.

statutowych

zgodnie

