
UCHWAŁA NR XXIX.231.2017
RADY GMINY W WILKOWIE

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1875) i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 
o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz. 642 i 908, z 2013 r. poz. 829 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1086) Rada Gminy 
w Wilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się gminną bibliotekę publiczną działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod 
nazwą: Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie, zwaną dalej Biblioteką.

2. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru 
instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Wilków.

§ 2. 1. Siedziba Biblioteki mieści się w Wilkowie, ul. Wrocławska 16, 46-113 Wilków.

2. Terenem działania Biblioteki jest obszar Gminy Wilków.

§ 3. Do zakresu działania Biblioteki należy zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych 
i informacyjnych mieszkańców Gminy Wilków oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy 
i kultury, głównie poprzez zapewnianie mieszkańcom dostępu do materiałów bibliotecznych 
i informacji. Szczegółowe zadania Biblioteki określa statut.

§ 4. 1. Działalność Biblioteki będzie finansowana z dotacji udzielanej corocznie z budżetu Gminy.

2. Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z dotacji celowej z budżetu państwa, 
dotacji celowej z budżetu gminy, darowizn, spadków oraz opłat, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz. 642 z późn.zm.).

§ 5. Wójt Gminy Wilków przekaże nieodpłatnie na własność Biblioteki składniki majątku ruchomego 
niezbędne do prowadzenia działalności Biblioteki.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Ostrowski
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