
 

 

  
TREŚĆ: 
Poz.: 

UCHWAŁY RAD GMIN:  

808 – Rady Gminy Nowy Targ z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie : zmiany uchwały  
o powołaniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu z siedzibą  
w Łopusznej. 7029 

809 – Rady Gminy Nowy Targ - gmina z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie : nadania 
statutu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu z siedzibą w Wak-
smundzie. 7030 

810 – Rady Gminy Spytkowice z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie zmian w Statucie 
Urzędu Gminy w Spytkowicach 7031 

811 – Rady Gminy Spytkowice z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie: zmian w Statucie 
Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach 7032 

812 – Rady Gminy Spytkowice z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie: zmiany w Statu-
cie Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach 7032 

813 – Rady Gminy Spytkowice z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie : zmiany w Statu-
cie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach 7034 

ZESTAWIENIE:  

814 – Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zesta-
wienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależą-
cych do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009r. położonych na obsza-
rze Gminy Olkusz. 7034 

INFORMACJA:  

815 – Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wyso-
kości stawek czynszów na terenie Gminy Wieliczka w II kwartale 2009 r. 7035 

ZARZĄDZENIE STAROSTY:  

816 – Starosty Suskiego z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia średniego mie-
sięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2010 roku w Domach Pomocy 
Społecznej prowadzonych przez Powiat Suski. 7036 
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UCHWAŁA NR XXXIII/351/10 
 RADY GMINY NOWY TARG 

 z dnia 17 marca 2010 r. 

w sprawie : zmiany uchwały o powołaniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu z siedzibą w Łopusznej. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit h ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 
Nr 142 poz. 1591) - z późn. zm. oraz art. 11 ust. 2 pkt. 1 

ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.  
z 1997 r. Nr 85 poz. 539) - z późn. zm. Rada Gminy Nowy 
Targ postanawia: 

Nr 130Kraków, dnia 31 marca 2010 r. 

DZIENNIK URZĘDOWY 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 130 – 7030 – Poz. 808,809
 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nowy Targ nr XIX/102/92 
z dnia 3 czerwca 1992 r. wprowadza się następującą zmianę 
: w § 1 zmienia się siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej  
z miejscowości Łopuszna na miejscowość Waksmund.  

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.  

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Wiesław Parzygnat 
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UCHWAŁA NR XXXIII/352/10 
 RADY GMINY NOWY TARG - GMINA 

 z dnia 17 marca 2010 r. 

w sprawie : nadania statutu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu z siedzibą w Waksmundzie. 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia  
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 
z 1997 r. ze zm.) Rada Gminy postanawia: 

§ 1. Nadać statut Gminnej Bibliotece Publicznej  
w Nowym Targu z siedzibą w Waksmundzie w brzmie-
niu jak załącznik do niniejszej uchwały .  

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.  

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Nowy Targ  
Nr XXXIV/250/06 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie 

nadania statutu dla Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Nowym Targu z siedzibą w Łopusznej.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.  

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Wiesław Parzygnat 

Załącznik nr 1 
do Uchwały nr XXXIII/352/10 
Rady Gminy Nowy Targ - gmina 
z dnia 17 marca 2010 r. 

 
STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYM TARGU Z SIEDZIBĄ W WAKSMUNDZIE 

 
Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Targu  
z siedzibą w Waksmundzie, zwana dalej "Biblioteką" 
działa na podstawie: 1.  Ustawy z dnia 27 czerwca  
1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539) –  
z późn. zm.  

2.  Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organi-
zowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.  
z 2001 r. Nr 13, poz. 123) – z późn. zm.  

3.  Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (jednolity tekst ustawy Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591) - z późn.zm.  

4.  Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektó-
rych ustaw określających kompetencje organów admi-
nistracji publicznej w związku z reformą administracyjną 
(Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, art. 130).  

5.  Ustawy z dnia 23 lutego 2000 r. o zmianie nie-
których ustaw związanych z funkcjonowaniem admini-
stracji publicznej (Dz.U. z 2000 r. Nr 12, poz.136, art.29).  

6.  innych przepisów prawnych dotyczących 
przedmiotu tej działalności.  

7.  niniejszego Statutu.  

§ 2. 1.  Biblioteka jest samorządową instytucją kul-
tury, której organem prowadzącym jest Gmina Nowy 
Targ.  

2.  Siedzibą Biblioteki jest Waksmund, a obszarem 
jej działania jest Gmina Nowy Targ.  

§ 3. 1.  Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem 
Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Nowy Targ  

2.  Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblio-
teki sprawują i pomocy fachowej udzielają : Wojewódz-
ka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Powiatowa Biblio-
teka Publiczna w Nowym Targu.  

§ 4. 1.  Biblioteka uzyskuje osobowość prawną  
z chwilą wpisania jej do rejestru instytucji kultury, pro-
wadzonego przez Wójta Gminy.  

2.  Biblioteka używa pieczęci podłużnej, zawierają-
cej nazwę w pełnym brzmieniu, Regon i NIP.  

§ 5. 1.  Organ prowadzący zapewnia warunki dzia-
łalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zada-
niom.  

Rozdział 2 
CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI  

§ 6. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu po-
trzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnia-
niu wiedzy i rozwojowi kultury.  

§ 7. Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki 
należy : 1.  Gromadzenie, opracowanie i przechowywa-
nie materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem mate-
riałów dotyczących własnego regionu.  

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 130 – 7031 – Poz. 809,810
 

2.  Wytwarzanie materiałów informacyjnych.  

3.  Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miej-
scu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypoży-
czeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczegól-
nych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełno-
sprawnych.  

4.  Prowadzenie działalności informacyjnej, bi-
bliograficznej, udostępnianie informacji własnych i ze-
wnętrznych.  

5.  Popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czy-
telnictwa.  

6.  Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, in-
stytucjami upowszechniania kultury, organizacjami, 
stowarzyszeniami i towarzystwami - w rozwijaniu i za-
spokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społe-
czeństwa.  

7.  Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.  

§ 8. Biblioteka może podejmować również działania 
wynikające z potrzeb lokalnej społeczności.  

Rozdział 3 
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ  

§ 9. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje 
jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz  
i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora zatrudnia i zwal-
nia Wójt. Wójt jako pracodawca dokonuje wszelkich 
czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektora.  

§ 10. 1.  Dyrektor Biblioteki zatrudnia i zwalnia pra-
cowników działalności podstawowej, administracyjnej 
oraz obsługi.  

2.  W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być za-
trudnieni specjaliści z różnych dziedzin, związani z dzia-
łalnością Biblioteki.  

§ 11. 1.  Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni 
posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwa-
lifikacje, określone w stosownym Rozporządzeniu Mini-
stra Kultury w sprawie wymagań kwalifikacyjnych, 
uprawniających do zajmowania określonych stanowisk 
w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji.  

2.  Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustala-
ne są na podstawie odrębnych przepisów.  

§ 12. 1.  Biblioteka może prowadzić: wypożyczalnie, 
czytelnie, oddziały dla dzieci i punkty biblioteczne oraz 
inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.  

2.  Biblioteka prowadzi filie biblioteczne w: Gron-
kowie, Harklowej, Klikuszowej, Krauszowie, Krempa-

chach, Lasku, Ludźmierzu, Łopusznej,Nowej Białej, 
Ostrowsku, Pyzówce, Rogoźniku.  

3.  Zasady i warunki korzystania z Biblioteki okre-
śla regulamin nadany przez dyrektora Biblioteki.  

§ 13. 1.  Szczegółową organizację wewnętrzną Bi-
blioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek 
organizacyjnych ustala dyrektor w regulaminie organi-
zacyjnym.  

§ 14. Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać Koła 
Przyjaciół Biblioteki, powołane na podstawie obowiązu-
jących przepisów prawnych.  

Rozdział 4 
GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI  

§ 15. Biblioteka jest finansowana ze środków bu-
dżetu Gminy Nowy Targ, z dochodów własnych oraz 
innych źródeł.  

§ 16. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na 
zasadach określonych dla instytucji kultury.  

§ 17. Biblioteka może pobierać opłaty za :  

1.  usługi informacyjne, bibliograficzne, reprogra-
ficzne i wypożyczenia międzybiblioteczne;  

2.  wypożyczanie materiałów audiowizualnych;  

3.  niezwrócone w terminie materiały biblioteczne;  

4.  uszkodzenie lub zniszczenie materiałów biblio-
tecznych;  

5.  wydruki dokumentów elektronicznych;  

6.  w formie kaucji zwrotnej – za wypożyczone ma-
teriały biblioteczne w sytuacjach określonych regulami-
nem. Wysokość opłat w których mowa w pkt. 1-5 nie 
może przekraczać kosztów wykonania usługi.  

§ 18. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki 
jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez organ 
prowadzący.  

Rozdział 5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 19. Zmiany w statucie Biblioteki mogą być doko-
nywane w trybie właściwym dla jego nadania.  

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Wiesław Parzygnat 
809  
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UCHWAŁA NR XXXVI/291/10 
 RADY GMINY SPYTKOWICE 

 z dnia 22 marca 2010 r. 

w sprawie zmian w Statucie Urzędu Gminy w Spytkowicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 
pkt. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Gminy w Spytkowicach u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. W statucie Urzędu Gminy w Spytkowicach, na-
danym przez Radę Gminy Spytkowice Uchwałą  
Nr XXXXI / 351 / 06 z dnia 9 czerwca 2006 roku, zmie-
nionym Uchwałą Nr XXVI / 218 / 09 z dnia 12 marca 
2009 roku, wprowadza się następujące zmiany :  


