Uchwała Nr
Rady Gminy Zębowice
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego
Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach i nadania jej statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 13 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 11
ust.1ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406) oraz art. 10, art. 11 i art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 27
czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz. 642)
Rada Gminy Zębowice uchwala:
§1
W uchwale Nr XXI/167/09 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie
utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i
Czytelnictwa w Zębowicach i nadania jej statutu wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 wyrażenie: „w formie samorządowej instytucji kultury” zastępuje się
wyrażeniem: „ jako gminna instytucja kultury składająca się z dwóch form
organizacyjnych: biblioteki publicznej i domu kultury”,
2) w §3 po słowie: „czytelniczych” dodaje się wyrażenie: „ – poprzez prowadzenie
biblioteki publicznej”,
3) w § 1 ust. 1 załącznika do uchwały po wyrażeniu: „instytucją kultury” dodaje się
wyrażenie: „działającą w dwóch formach organizacyjnych: biblioteki publicznej i
domu kultury”,
4) w § 8 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. W skład Ośrodka wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna w Zębowicach wraz z jej
Filią w Radawiu. Zadaniem Biblioteki jest:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów
bibliotecznych, w tym dokumentów dotyczących regionu,
2) udostępnianie materiałów bibliotecznych na zewnątrz i na miejscu, w tym
także za pomocą najnowszych technik komunikacji,
3) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej,
4) współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami w zakresie rozwoju
czytelnictwa, wzbogacania zasobów bibliotecznych, zaspokajania potrzeb
kulturalnych i oświatowych mieszkańców gminy,
5) promowanie działalności bibliotecznej i czytelnictwa,
6) organizowanie imprez popularyzujących książki, prowadzenie spotkań
autorskich, organizowanie wystaw, konkursów czytelniczych i lekcji
bibliotecznych.
4. Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteczną sprawuje Wojewódzka
Biblioteka Publiczna im. E.Smołki w Opolu”.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

