UCHWAŁA NR XLII/295/2021
RADY GMINY BARTOSZYCE
z dnia 15 lipca 2021 r.
w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach z Centrum Kultury
Gminy Bartoszyce z siedzibą w Bezledach
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 1 i ust. 3
i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194 ze zm.) oraz art. 10, art. 13 ust. 1, 2, 7 i 8 ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r., poz. 1479 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zamiar połączenia z dniem 1 lipca 2022 r. samorządowych instytucji kultury:
Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach z Centrum Kultury Gminy Bartoszyce z siedzibą
w Bezledach, dla których organizatorem jest Gmina Bartoszyce, w jedną samorządową instytucję
kultury o nazwie Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach.
§ 2. Połączenie, o którym mowa w §1 ust. 1 uchwały, nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu
dotychczasowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach oraz Centrum Kultury Gminy
Bartoszyce z siedzibą w Bezledach.
§ 3. Uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się w celu zasięgnięcia opinii:
1) Krajowej Radzie Bibliotecznej;
2) Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie.
§ 4. Zobowiązuje się Wójta Gminy Bartoszyce po uzyskaniu opinii, o których mowa w §3 uchwały,
do wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na
połączenie instytucji kultury wymienionych w §1 uchwały.
§ 5. Treść uchwały wraz z uzasadnieniem podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Bartoszyce oraz poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bartoszyce oraz budynkach podlegających połączeniu instytucji kultury.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Wojciech Ferdycz

Uzasadnienie
Zgodnie z art 13 ust. 2 i 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach organizator zobowiązany
jest na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu, podziale lub likwidacji biblioteki podać do
publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem i może dokonać połączenia
biblioteki z inną instytucją kultury, jeżeli połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu
dotychczasowych zadań.
Natomiast, przepisy art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej stanowią, że organizator może dokonać połączenia instytucji
kultury, w tym instytucji kultury prowadzących działalność w różnych formach. Stosownie do
art. 19 ww. ustawy połączenie instytucji kultury polega na utworzeniu jednej instytucji, w skład której
wchodzą załogi i mienie należące do instytucji podlegających połączeniu. Ponadto w myśl
art. 18 ust. 3 cytowanej powyżej ustawy organizator jest zobowiązany na 3 miesiące przed wydaniem
aktu o połączeniu lub podziale instytucji kultury podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze
i przyczynie takiej decyzji.
Stosownie do art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach połączenie Gminnej
Biblioteki Publicznej z Centrum Kultury Gminy Bartoszyce będzie mogło nastąpić po zasięgnięciu
opinii Krajowej Rady Bibliotecznej i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie oraz po
uzyskaniu zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W oparciu o powyższe przepisy prawne Rada Gminy Bartoszyce wyraża zamiar połączenia dwóch
samorządowych instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach z Centrum Kultury
Gminy Bartoszyce z siedzibą w Bezledach i utworzenia jednej instytucji kultury pod nazwą Gminne
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach.
Obecnie na terenie Gminy Bartoszyce funkcjonują dwie jednostki kultury, Gminna Biblioteka
Publiczna w Galinach i Centrum Kultury Gminy Bartoszyce z siedzibą w Bezledach. W skład Centrum
Kultury wchodzą cztery Domy Kultury znajdujące się w: Bezledach, Wojciechach, Rodnowie
i Łabędniku oraz dwadzieścia cztery świetlice wiejskie. Filie Biblioteki zlokalizowane są przy Domach
Kultury, a główna ich siedziba znajduje się w samodzielnym budynku przyszkolnym w Galinach.
W wyniku połączenia tych dwóch jednostek organizacyjnych, siedziba głównej biblioteki zostanie
przeniesiona z Galin do Bezled, gdzie jest odpowiednie zaplecze lokalowe oraz kadrowe, ponieważ
znajduje się tam główna siedziba Centrum Kultury Gminy Bartoszyce przylegająca do Domu Kultury
w Bezledach. Główna biblioteka z przydzielonym stanowiskiem kierownika, umiejscowiona w budynku
przylegającym do Centrum Kultury Gminy Bartoszyce znacznie usprawni zarządzanie jednostką,
ponieważ dział administracji, księgowości i kierownictwa będzie usytuowany w jednym budynku.
Dyrektor centrum kultury będzie w stałym kontakcie z główną księgową oraz kierownikiem działu
bibliotecznego. Po przeniesieniu siedziby biblioteki z Galin do Bezled w Galinach pozostanie filia
biblioteczna z pracownikiem zatrudnionym na ½ etatu – czas pracy nie ulegnie zmianie. Podobnie
będzie w pozostałych filiach: ½ etatu w Łabędniku – nie ulegnie zmianie, ½ etatu w Rodnowie – nie
ulegnie zmianie, ½ etatu w Bezledach – nie ulegnie zmianie. Księgowa, której etat był podzielony na ¾
w centrum kultury i ¼ w bibliotece otrzyma cały etat w ramach jednej instytucji. Dyrektor biblioteki,
który miał zatrudnienie na ¼ etatu zostanie zastąpiony przez kierownika działu bibliotecznego,
zatrudnionego na cały etat. Instytucją będzie zarządzał jeden dyrektor, a pracownicy połączonych
jednostek staną się pracownikami Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bezledach.
Działem bibliotecznym będzie zarządzał kierownik biblioteki, który będzie również osobą
odpowiedzialną za współpracę z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie.
Budżet biblioteki po połączeniu nie zostanie zmniejszony. W celu zabezpieczenia budżetu na
działania związane z funkcjonowaniem działu bibliotecznego w statucie jednostki zostanie
wprowadzony zapis dotyczący proporcji budżetu działu bibliotecznego do budżetu całej jednostki.
W roku 2020 budżet biblioteki wynosił 160.807,00 zł, budżet centrum wynosił 1 029.500,00 zł – po
zsumowaniu budżetu obydwu jednostek i przeliczeniu na procentowy udział poszczególnych jednostek
w ramach symulacji jednej instytucji – Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach stanowiła 13,51%
całości budżetu obydwu jednostek. Według danych dotyczących wydatków na działalność biblioteki w
stosunku do budżetu Gminy Bartoszyce – wskaźnik GBP w Galinach w 2020 roku wynosił 0,3% i był
najniższym wskaźnikiem w Województwie Warmińsko-Mazurskim, gdzie średni wskaźnik dla gmin
o podobnej populacji wyniósł 0,4%. Aby poprawić poziom czytelnictwa w Gminie Bartoszyce, a tym
samym podnieść wskaźnik środków przeznaczonych na działalność biblioteki, deklarujemy zwiększenie

budżetu poświęconego na działalność biblioteczną, który wyniesie nie mniej niż 20% budżetu całej
jednostki – Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego. Wydzielony budżet działu bibliotecznego
w wysokości nie mniej niż 20% będzie stanowił wartość większą niż adekwatny średni wskaźnik dla
gmin wiejskich w Woj. Warmińsko-Mazurskim o podobnej populacji. Taki zapis zostanie uwzględniony
w statucie i będzie formą zabezpieczenia budżetu działalności bibliotecznej. Przesunięcie środków
z działalności kulturalnej na budżet biblioteki pozwoli na zakup zbiorów z uwzględnieniem
dywersyfikacji rodzajów zbiorów (e-booki, audiobooki, filmy), oraz o zwiększenie różnorodności
oferty bibliotecznej dla mieszkańców. W efekcie połączenia jednostek, budżet biblioteki znacząco się
zwiększy, co powinno korzystnie wpłynąć na poprawę funkcjonowania działu bibliotecznego.
Kolejną przesłanką do połączenia instytucji jest możliwość wykorzystania większego potencjału
obydwu jednostek i wzajemne uzupełnianie oferty kulturalnej. Centrum Kultury Gminy Bartoszyce
dysponuje w swojej strukturze dwudziestoma czterema świetlicami wiejskimi, świetlice wiejskie
stanowią centra kulturalne małych społeczności lokalnych, które są rozmieszczone na terenie całej
Gminy Bartoszyce. Po połączeniu jednostki zostaną utworzone punkty biblioteczne w większości
świetlic wiejskich, które będą obsługiwane przez przydzielonych opiekunów świetlic oraz pracowników
centrum kultury. Dzięki takiej możliwości, zbiory czytelnicze trafią bezpośrednio do mieszkańców,
w miejsca oddalone o dziesiątki kilometrów od obecnych filii bibliotecznych. Zbiory będą dostępne na
wyciągnięcie ręki i promowane przy okazji wydarzeń i spotkań organizowanych w świetlicach
wiejskich. W celu rozwoju punktów bibliotecznych oraz podniesienia kompetencji pracowników filii
bibliotecznych zostanie nawiązana większa współpraca z Wojewódzką Biblioteką Publiczną
w Olsztynie w celu uczestnictwa w licznych szkoleniach i konferencjach bibliotekarzy. Utworzenie
punktów bibliotecznych i podniesienie kompetencji pracowników będzie realną i potrzebną
odpowiedzią na niskie wyniki czytelnictwa w Gminie Bartoszyce.
Zamiar połączenia dwóch samorządowych instytucji ma na celu poszerzenie usług oferowanych
mieszkańcom w ramach zadań własnych gminy. Dokonanie planowanej zmiany związane jest ponadto
z dynamicznym rozwojem w dziedzinie informatyzacji, a zarazem potrzebą utworzenia nowoczesnego
centrum kultury, wiedzy i czytelnictwa jako ośrodka życia społecznego. Warto podkreślić, że od
stycznia 2021 r. w Centrum Kultury Gminy Bartoszyce funkcjonuje dział promocji i pozyskiwania
środków pozabudżetowych, który upowszechnia działalność kulturalną w Gminie Bartoszyce, w tym
propaguje czytelnictwo wśród mieszkańców naszej Gminy. Konieczna jest bowiem natychmiastowa
poprawa jakości pracy w obszarze dotyczącym działalności biblioteki, m.in. w zakresie zwiększenia
czytelnictwa, upowszechnienia technologii informacyjnej, prowadzenie strony internetowej oraz
zapewnienie właściwego nadzoru nad realizacją powyższych zadań.
Jedną z głównych przesłanek przemawiających za podjęciem tej uchwały jest bardzo niski wskaźnik
czytelnictwa w Gminie Bartoszyce, potwierdzony rocznymi sprawozdaniami Dyrektora Gminnej
Biblioteki oraz Raportem z dnia 27.07.2020 r. Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Olsztynie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach. Dokument ten zawiera
niepokojące informacje: cyt. „Alarmującą kwestią jest jednak utrzymujący się z roku na rok bardzo niski
wskaźnik czytelnictwa w gminie. W 2019 r. wyniósł on zaledwie 2,86%, podczas gdy średni wskaźnik
w województwie osiągnął wartość 13,70%. Znacznie poniżej średnich wartości dla regionu uplasowały
się wskaźniki dot. wypożyczeń i odwiedzin. Statystyczny mieszkaniec gminy skorzystał jedynie 0,33
z materiału bibliotecznego (średnia wojewódzka 3,49) i odwiedził bibliotekę lub jej filie 0,38 razy
w roku (średnia wartość dla regionu 2,22)”. Ponadto niepokojącym jest fakt, że Biblioteka nie prowadzi
własnej strony internetowej, co uniemożliwia mieszkańcom zdalny dostęp do jej zasobów oraz to, że
pracownicy Biblioteki nie brali udziału w szkoleniach organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę
Publiczną w Olsztynie.
Połączenie Biblioteki z Centrum Kultury pozwoli na zwiększenie nadzoru w powyższym zakresie,
lepszą organizację pracy oraz wykorzystanie potencjału ludzkiego i materialnego, jakim dysponują obie
instytucje. W wyniku stworzenia jednego ośrodka kultury będzie możliwe zorganizowanie
profesjonalnej obsługi bibliotecznej, usprawnienie pracy zapewniającej mieszkańcom realizację potrzeb
kulturalnych oraz pozwoli na zaplanowanie jednego rocznego budżetu powodującego racjonalne
gospodarowanie wydatkami (z jednej strony nastąpi obniżenie kosztów operacyjno-administracyjnych,
natomiast z drugiej zwiększenie środków finansowych na bezpośrednią działalność kulturalną
i czytelniczą). Poszerzenie zakresu zadań w dziedzinie kultury da większą możliwość pozyskiwania
środków pozabudżetowych oraz lepszą promocję instytucji na wspólnej stronie internetowej.

Należy podkreślić, że w wyniku połączenia Biblioteki z Centrum Kultury zostaną zachowane
wymagania organizacyjne określone ustawą o bibliotekach oraz o organizowaniu działalności
kulturalnej. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu
czytelnictwa, zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych,
udostępniania zbiorów na miejscu, wypożyczania na zewnątrz, pośredniczenia w wymianie międzybibliotecznej, prowadzenie działalności informacyjnej - będzie utrzymane i zapewnione na wysokim
poziomie. Jednocześnie będzie nadal kontynuowane organizowanie różnorodnych form edukacji
kulturalnej, wychowania przez sztukę, gromadzenia, dokumentowania, ochrony dóbr kultury oraz
rozbudzanie zainteresowań.
Połączenie instytucji kultury stworzy możliwość lepszego wykonywania zadań własnych gminy
w zakresie organizowania działalności kulturalnej i zaspokajania potrzeb czytelniczo-informacyjnych
ogółu społeczeństwa.
Szczegółowy zakres działalności określa projekt Statutu Gminnego Centrum KulturalnoBibliotecznego w Bezledach, stanowiący załącznik do uzasadnienia uchwały.
Powyższe argumenty pozwalają na stwierdzenie, że połączenie dwóch samorządowych instytucji
kultury o dużym potencjale ludzkim i materialnym jest zamierzeniem racjonalnym, ekonomicznym
i merytorycznie uzasadnionym.
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, podjęcie uchwały jest w pełni zasadne.

Załącznik do uzasadnienia
Uchwały Nr XLII/295/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 15 lipca 2021 r.

PROJEKT
STATUT
Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bezledach
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach, zwane w dalszej części statutu
GCKBwB jest gminną samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2020 r., poz. 194);
2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r., poz. 1479 ze zm.);
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.);
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305);
5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217);
6) postanowień niniejszego statutu.
§ 2. 1. GCKBwB posiada osobowość prawną.
2. GCKBwB podlega wpisaniu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.
§ 3. 1. Organizatorem GCKBwB jest Gmina Bartoszyce.
2. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad działalnością GCKBwB sprawuje Wójt Gminy
Bartoszyce, natomiast nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki sprawuje Wojewódzka
Biblioteka Publiczna w Olsztynie.
3. Terenem działania GCKBwB jest obszar Gminy Bartoszyce.
4. GCKBwB może realizować swoje działania także na obszarze kraju i poza jego granicami.
5. Siedzibą CKGB jest budynek położony w miejscowość Bezledy 47.
6. GCKBwB posiada następujące oddziały:
a) Dom Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Bezledach;
b) Dom Kultury z Filią Biblioteki w Łabędniku;
c) Dom Kultury z Filią Biblioteki w Rodnowie;
d) Dom Kultury z Filią Biblioteki w Wojciechach;
e) Filia Biblioteki w Galinach.
§ 4. 1. GCKBwB używa pieczęci podłużnej zawierającej w swojej treści:
a) Nazwę instytucji w pełnym brzmieniu;
b) Adres;
c) Numer telefonu;
d) NIP i Regon.
2. Do celów bibliotecznych może używać pieczęci owalnej o treści zawierającej skrót GCKBwB
i nazwę „Gminna Biblioteka Publiczna”.

Rozdział 2.
Cel i zakres działania
§ 5. 1. Celem GCKBwB w zakresie działalności kulturalno-oświatowej jest tworzenie warunków do
zaspokajania i rozwijania potrzeb mieszkańców w zakresie kultury, oświaty oraz rekreacji, a także
upowszechnianie i popularyzowanie kultury poprzez prowadzenie różnorodnych form działalności.
2. Celem GCKBwB w zakresie działalności bibliotecznej jest gromadzenie, opracowywanie,
przechowywanie i ochrona zbiorów bibliotecznych oraz stymulowanie, rozwijanie i zaspokajanie
zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców
Gminy Bartoszyce oraz upowszechnianie wiedzy i nauki.
§ 6. 1. Do podstawowych zadań GCKBwB w zakresie działalności kulturalno-oświatowej należą:
a) organizowanie szerokiego uczestnictwa w kulturze;
b) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej;
c) promowanie kultury i twórczości artystycznej, w tym promowanie zespołów twórczych
i indywidualnych artystów działających na terenie gminy;
d) promowanie rozwoju turystyki i rekreacji;
e) promowanie dziedzictwa kulturowego gminy;
f) prowadzenie działalności wystawienniczej w zakresie kultury i twórczości artystycznej;
g) promowanie kultury i sztuki regionu;
h) promowanie i realizacja projektów mających na celu aktywizację i integracje społeczności lokalnej
z uwzględnieniem mieszkańców terenów wiejskich gminy;
i) współpraca w zakresie wydawania publikacji mających na celu promocję gminy, jej dorobku
kulturalnego i historycznego;
j) podejmowanie działania na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;
k) merytoryczne i organizacyjne wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych mieszkańców;
l) nawiązywanie i prowadzenie współpracy z zagranicznymi instytucjami działającymi w zakresie
kultury, szczególnie z miastami partnerskimi;
m) organizowanie przedsięwzięć
rekreacyjnych i turystycznych;

kulturalnych,

artystycznych,

edukacyjnych,

rozrywkowych,

n) realizowanie innych zadań własnych gminy z zakresu promocji, rekreacji i turystyki;
o) współpraca z placówkami oświatowymi;
p) rozbudowanie i unowocześnienie bazy materiałowo-technicznej służącej do prowadzenia
działalności statutowej;
q) administrowanie powierzonymi obiektami;
r) współpracowanie z organizacjami pozarządowymi;
s) promowanie Gminy Bartoszyce w zakresie działalności jednostki;
t) podnoszenie kompetencji pracowników po przez różne szkolenia i kursy w celu usprawnienia oraz
wzbogacenia oferty kulturalnej.
2. Do podstawowych zadań GCKBwB w zakresie działalności bibliotecznej należą:
a) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa
oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych dla wszystkich
grup czytelniczych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym mieście, gminie oraz
dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy;
b) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu prowadzenie wypożyczeni
międzybibliotecznych;

c) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i bibliotecznej;
d) tworzenie i udostępnianie
i faktograficznych;

komputerowych

baz

danych;

katalogowych,

bibliograficznych

e) zapewnienie dostępu do światowych zbiorów bibliotecznych za pośrednictwem Internetu;
f) planowanie i dokonywanie zakupu materiałów bibliotecznych uwzględniając potrzeby społeczności
gminy;
g) popularyzowanie książki i czytelnictwa;
h) organizowanie wydarzeń oraz imprez związanych z promocją czytelnictwa;
i) prowadzenie innych form działalności związanej z upowszechnianiem czytelnictwa oraz
zaspokajaniem potrzeb mieszkańców w tym zakresie;
j) promowanie twórczości poprzez działania autorski i wystawiennicze;
k) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury;
l) podejmowanie działań służących upowszechnianiu Biblioteki;
m) współpracowanie z organizacjami pozarządowymi;
n) podnoszenie kompetencji pracowników po przez różne szkolenia i kursy w celu usprawnienia oraz
wzbogacenia oferty kulturalnej.
§ 7. 1. GCKBwB zadania określone w §5 realizuje w formie:
a) impresariatu i mecenatu artystycznego;
b) obsługi merytorycznej i organizacyjnej;
c) działalności gospodarczej;
d) działalności charytatywnej;
e) działalności wynikającej z potrzeb kulturalno-oświatowych środowiska;
f) działalności promocyjnej, filmowej i wydawniczej.
§ 8. 1. GCKBwB realizuje swoje cele we współpracy z działającymi na terenie gminy organizacjami
pozarządowymi (koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, fundacje) oraz obejmuje je swoim zakresem
działania.
2. GCKBwB realizuje swoje cele we współpracy z instytucjami państwowymi bądź kościelnymi
zajmującymi się szeroko pojętą działalnością kulturalno-oświatową.
§ 9. 1. Do zadań GCKBwB należy troska o powierzoną bazę materialną, nadzorowanie jej
eksploatacji oraz przeprowadzanie modernizacji i remontów.
§ 10. 1. Do zadań GCKBwB należy prowadzenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Bartoszyce.
2. W ramach działalności GCKBwB może prowadzić punkty biblioteczne w Świetlicach Wiejskich.
§ 11. 1. GCKBwB może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczane są
na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej, polegającą
w szczególności na:
a) wynajmowaniu obiektów i lokali;
b) prowadzeniu małej gastronomii, z wyłączeniem napojów alkoholowych (w tym piwo);
c) prowadzeniu drobnego handlu z wyłączeniem napojów alkoholowych (w tym piwo);
d) organizowaniu zawodów, turniejów, koncertów;
e) obsłudze technicznej imprez;
f) świadczeniu usług kserograficznych;
g) organizowaniu imprez kulturalnych, edukacyjnych, okolicznościowych.

§ 12. 1. Biblioteka może pobierać opłaty za następujące usługi:
a) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne;
b) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych;
c) w formie kaucji za wypożyczane materiały biblioteczne;
d) za niezwrócenie w terminie wypożyczanych materiałów bibliotecznych;
e) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych;
f) wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 pkt „a” i „b” nie może przekroczyć kosztów wykonania
usługi.
§ 13. GCKBwB nieodpłatnie udostępnia pomieszczenia sali sesyjnej na potrzeby Gminy
Bartoszyce.
Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie
§ 14. 1. Działalnością GCKBwB kieruje Dyrektor.
2. Dyrektor może powołać kierownika do poszczególnych działów organizacyjnych jednostki.
3. Dział Biblioteczny będzie zarządzany przez kierownika zatrudnionego na pełny etat.
4. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Bartoszyce na okres od 3 do 7 lat w trybie
określonym w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej.
5. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością GCKBwB;
b) reprezentowanie GCKBwB na zewnątrz;
c) zarządzanie majątkiem GCKBwB;
d) zatrudnianie i zwalnianie pracowników;
e) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych;
f) ustalanie regulaminu organizacyjnego GCKBwB po zasięgnięciu opinii organizatora, a w przypadku
działających w GCKBwB organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców, także po zasięgnięciu
ich opinii;
g) ustalenie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego;
h) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników;
i) wydawanie i odwoływanie upoważnień;
j) sporządzanie sprawozdań z działalności oraz z wykonania planu finansowego;
k) występowanie z wnioskami do Gminy Bartoszyce o udzielenie dotacji na realizację bieżących zadań.
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa
§ 15. 1. GCKBwB gospodaruje samodzielnie przydzieloną, wytworzoną i nabytą częścią mienia
oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową, w ramach posiadanych środków, na zasadach
określonych w art. 27 - 29 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej oraz w oparciu o aktualne przepisy o rachunkowości, przepisy o finansach
publicznych i przepisy o zamówieniach publicznych.
2. GCKBwB prowadzi gospodarkę finansową kierując się zasadami oszczędności i efektywności
wykorzystywania posiadanych środków.
3. Za gospodarkę finansową GCKBwB odpowiedzialny jest Dyrektor.

4. Dział Biblioteczny ma zapewniony odrębny wydzielony budżet w wysokości nie mniej niż 20%
budżetu całej jednostki GCKBwB, który przeznaczony jest na działalność biblioteczną.
§ 16. Główny księgowy odpowiada za prowadzenie gospodarki finansowej i polityki rachunkowej
w GCKBwB zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 17. 1. Podstawą gospodarki finansowej GCKBwB jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora
z uwzględnieniem dotacji od Gminy Bartoszyce.
2. Źródłami finansowania GCKBwB są:
a) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników
majątkowych;
b) wypożyczanie materiałów audiowizualnych i elektronicznych;
c) wypożyczanie materiałów bibliotecznych w formie kaucji;
d) uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych;
e) dotacje celowe i podmiotowe z budżetu Gminy Bartoszyce, budżetu państwa i jednostek samorządu
terytorialnego;
f) darowizny otrzymane od osób fizycznych i prawnych;
g) środki otrzymane z innych źródeł.
3. Gmina Bartoszyce przekazuje GCKBwB środki finansowe w formie:
a) dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie zadań statutowych, w tym
na utrzymanie i remont obiektów;
b) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów modernizacji, realizacji inwestycji;
c) dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
4. Przychody z działalności przeznaczone są na cele statutowe GCKBwB.
§ 18. 1. Dyrektor GCKBwB przedkłada Organizatorowi projekt planu działania wraz z projektem
planu finansowego na rok następny do dnia 15 października każdego roku.
2. Organizator zatwierdza przedłożone przez Dyrektora GCKBwB plany działania i finansowy do
31 stycznia każdego roku.
3. Dyrektor GCKBwB przedkłada Organizatorowi sprawozdanie z działalności i wykonania planu
finansowego za rok ubiegły do końca lutego każdego roku.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 19. 1. Statut GCKBwB nadaje Rada Gminy Bartoszyce.
2. Wszystkie zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla
jego nadania.

