
UCHWAŁA NR XIV/88/2015
RADY GMINY PIEKOSZÓW

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie nadania Statutu Bibliotece Centrum Kultury w Piekoszowie i zmiany uchwały                             
Nr LVII/384/2014 z dnia 21 marca 2014r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Piekoszowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Piekoszowie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.2 pkt 2, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 ze zm.),  art.19 ust.4 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz.406 ze zm.) w związku z art.10 i art.12 ustawy 
z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r. poz.642 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały:

1) zmianie ulega uchwała Nr LVII/384/2014 z dnia 21 marca 2014r. w sprawie połączenia samorządowych 
instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Piekoszowie i Gminnego Ośrodka Kultury 
w Piekoszowie poprzez uchylenie § 7;

2) uchyla się uchwałę Nr LXVII/459/2014 z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
LVII/384/2014 Rady Gminy Piekoszów z dnia 21.03.2014r.;

3) uchyla się uchwałę Nr V/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały Nr LVII/384/2014 Rady Gminy Piekoszów z dnia 21 marca 2014r. w sprawie połączenia 
samorządowych instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Piekoszowie i Gminnego Ośrodka 
Kultury w Piekoszowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.
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          Załącznik  
do Uchwały Nr XIV/88/2015 

        Rady Gminy Piekoszów 
z dnia 30 września 2015 roku 

 
STATUT  

BIBLIOTEKI CENTRUM KULTURY W PIEKOSZOWIE  
 

1. Postanowienia ogólne 
 

§1. Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie działa na podstawie obowiązującego prawa i niniejszego 
Statutu. 
 
§2. Organizatorem Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie jest Gmina Piekoszów. 
 
§3. Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do 
rejestru instytucji kultury organizatora. 
 
§4.1. Siedzibą Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie jest Piekoszów, ul. Częstochowska 66. 
     2. Terenem działania Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie jest Gmina Piekoszów. 
     3. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie może działać poza terenem 
Gminy Piekoszów. 
 
 

2. Cele i zadania 
 

§5. Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie działa w celu zaspokajania potrzeb kulturalnych, edukacyjnych 
i informacyjnych mieszkańców Gminy Piekoszów. 
 
§6.1. Do podstawowych zadań Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie należy: 

1) wspieranie i animowanie kulturowej aktywności mieszkańców Gminy Piekoszów; 
2) kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze; 
3) prowadzenie różnorodnych form pracy w zależności od specyfiki środowiska, zmieniających się 

potrzeb, warunków i okoliczności; 
4) organizowanie możliwości ekspresji twórczej grupom, zespołom twórczym, samodzielnym artystom; 
5) promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność gminy; 
6) współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie zaspakajania potrzeb kulturalnych  

i edukacyjnych wspierających rozwój lokalny; 
7) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego; 
8) organizowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych; 
9) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych; 
10) udostępnianie zbiorów bibliotecznych; 
11) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, wydawniczej i popularyzatorskiej; 
12) zachęcanie mieszkańców gminy Piekoszów do czytania; 
13) umożliwienie korzystania z zasobów innych bibliotek w ramach wymiany międzybibliotecznej. 

2. Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie może prowadzić działalność, z której przychody przeznaczone 
są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności. 
 

3. Zarządzanie i organizacja 
 

§7.1. Organem zarządzającym Biblioteką Centrum Kultury w Piekoszowie jest Dyrektor, który kieruje 
działalnością instytucji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
     2. Dyrektora Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie powołuje i odwołuje Wójt Gminy Piekoszów na 
okres od 4 do 5 lat. 
     3. Powołanie Dyrektora Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie następuje w drodze konkursu 
przeprowadzonego przez Wójta Gminy Piekoszów. 
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§8.1. Biblioteka Centrum Kultury składa się z następujących działów: 
       1) Dział Kulturalny; 
       2) Dział Biblioteczny; 
       3) Dział Administracyjny; 
       4) Dział Promocji i Wydawnictw. 
2. Dział Kulturalny składa się z: 
       1) Centrum Kultury w Piekoszowie, przy ul. Kolejowej 2; 
       2) Centrum Kultury w Piekoszowie, przy ul. Częstochowskiej 85a; 
       3) Świetlicy wiejskiej w Szczukowicach; 
       4) Świetlicy wiejskiej w Wincentowie; 
       5) Świetlicy wiejskiej w Gałęzicach. 
3. Dział Biblioteczny składa się z: 
       1) Biblioteki Publicznej w Piekoszowie, przy ul. Częstochowskiej 66; 
       2) Filii Bibliotecznej w Brynicy; 
       3) Filii Bibliotecznej w Rykoszynie; 
       4) Filii Bibliotecznej w Zajączkowie. 
4. Dział Promocji i Wydawnictw składa się z: 
       1) Redakcji gazety „Głos Piekoszowa”; 
       2) Redakcji Internetowej Telewizji Piekoszów. 
 
§9.1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie powinni posiadać kwalifikacje 
odpowiednie do zajmowanych stanowisk. 
     2. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Wójt Gminy Piekoszów. 
     3. Wynagrodzenie pracowników określa regulamin wynagradzania zatwierdzany przez Dyrektora 
z uwzględnieniem zasad wynikających z odrębnych przepisów. 
     4. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor. 
 
§10. Regulamin organizacyjny opracowuje i wprowadza w drodze zarządzenia Dyrektor. 
 
§11. Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteczną instytucji sprawuje Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach. 
 
§12.1. Organem doradczym jest Rada Programowa składająca się z 3 członków wyznaczonych odpowiednio 
przez Dyrektora, Wójta Gminy Piekoszów i Radę Gminy Piekoszów. 
      2. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Dyrektor. 
      3. Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. 
      4. Kadencja Rady programowej trwa 2 lata. 
      5. Odwołanie członka Rady Programowej następuje w przypadku: 
        1) złożenia wniosku przez Dyrektora, Wójta Gminy Piekoszów lub Radę Gminy Piekoszów; 
        2) pisemnego zrzeczenia się członkostwa. 
 
 

4. Majątek i finanse biblioteki 
 

§13.1. Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach 
posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki 
finansowej instytucji kultury. 
       2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie jest plan finansowy, 
zatwierdzony w drodze zarządzenia przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. 
 
§14.1. Działalność Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie finansowana jest ze środków publicznych 
w ramach otrzymywanej dotacji podmiotowej, dotacji celowych, darowizn, przychodów z pobieranych opłat 
i innych źródeł. 
       2. Wysokość dotacji podmiotowej dla Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie ustalana jest przez Radę 
Gminy Piekoszów na podstawie projektu planu finansowego sporządzanego przez Dyrektora. 
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       3. Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Wójt Gminy Piekoszów. 
 
§15. Dyrektor corocznie, w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi 
sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy 
Piekoszów. 
 
 

5. Postanowienia końcowe 
 

§16. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIV/88/2015 z dnia 30 września 2015r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece
Centrum Kultury w Piekoszowie i zmiany uchwały Nr LVII/384/2014 z dnia 21 marca 2014r.
w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej
w Piekoszowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Piekoszowie.

Podstawę prawną funkcjonowania Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie stanowi ustawa z dnia
27 czerwca 1997r. o bibliotekach oraz ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej. Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie funkcjonowała na podstawie Statutu:

- nadanego uchwałą Nr LVII/384/2014 z dnia 21 marca 2014r. w sprawie połączenia samorządowych
instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Piekoszowie i Gminnego Ośrodka Kultury
w Piekoszowie;

- zmienionego uchwałą Nr LXVII/459/2014 z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr
LVII/384/2014 Rady Gminy Piekoszów z dnia 21.03.2014r.;

- ujednoliconego uchwałą Nr V/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały Nr LVII/384/2014 Rady Gminy Piekoszów z dnia 21 marca 2014r. w sprawie
połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Piekoszowie i Gminnego
Ośrodka Kultury w Piekoszowie.

Z uwagi na fakt, iż Wojewoda Świętokrzyski pismem z dnia 21 maja 2015r. znak: PNK.I.4130.70.2015
wskazał na zasadność nadania BCK nowego brzmienia Statutu uwzględniającego zmiany Statutu
i uchylenia uchwały Nr V/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. należało przedmiotową uchwałą uchylić w/w
uchwałę oraz dokonać zmiany uchwały Nr LVII/384/2014 z dnia 21 marca 2014r. w sprawie połączenia
samorządowych instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Piekoszowie i Gminnego Ośrodka
Kultury w Piekoszowie poprzez uchylenia § 7 w brzmieniu: „Bibliotece Centrum Kultury nadaje się statut,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.”

Zgodnie z brzmieniem przepisu art.19 ust.4 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej „Statut nowej instytucji kultury powstałej w wyniku połączenia
nadaje organizator.” Natomiast ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach w art.10 i art.12 precyzuje,
że w przypadku, gdy biblioteka wchodzi w skład innej jednostki, to jej zadania, organizację oraz
szczegółowy zakres działania określa regulamin nadany przez kierownika tej jednostki.

Mając na uwadze fakt, iż Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie powstała w wyniku połączenia
samorządowych instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Piekoszowie i Gminnego Ośrodka
Kultury w Piekoszowie należało w oparciu o przepis art.19 ust.4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej nadać jej statut.
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