Uchwała Nr XVII / 152 /08
Rady Gminy Izabelin
z dnia 9 czerwca 2008 r.

w sprawie

wyodrębnienia z Gminnego Domu Kultury w Izabelinie samorządowej
instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. H, art.40 ust.2 pkt.2 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art.8 ust.1 i 2 pkt.2, art.11 ust.1 i 2, art.19 ust.2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o
bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz.539 z późn.zm.) oraz art.18 i 20 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 27
czerwca 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr
19, poz. 123 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Wyodrębnia się z Gminnego Domu Kultury w Izabelinie z dniem 1 stycznia 2009 r.
samorządową instytucję kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie, zwaną
dalej „Biblioteką”, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§2
Biblioteka będzie gospodarowała wydzielonym majątkiem.
§3
Wartość mienia określonego bilansem sporządzonym na dzień 31 grudnia 2008 r. stanowić
będzie fundusz Biblioteki.
§4
Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie zostanie przyjęty w odrębnym trybie.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§6
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
§8
Traci moc uchwała Nr XXVII/163/2000 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 czerwca 2000 roku w
sprawie włączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie w strukturę organizacyjną
Domu Kultury w Laskach.

Załącznik
do uchwały Nr XVII/152 /08
Rady Gminy Izabelin
z dnia 9 czerwca 2008 r.

AKT UTWORZENIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W IZABELINIE
Na podstawie art.11 ustawy z dnia 27 czerwca 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn.
zm.) oraz art.11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach
(Dz.U. Nr 85 poz.539 z późn.zm.)
z dniem 1 stycznia 2009 r. tworzy się
samorządową instytucję kultury o nazwie
„GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w IZABELINIE”

Siedziba Biblioteki:

miejscowość Izabelin

Teren działania:

Gmina Izabelin

Zakres działania :

zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i
informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczenie w
upowszechnianiu wiedzy i kultury

Źródła finansowania: dotacja z budŜetu Gminy, dochody własne, inne
wymienione w Statucie Biblioteki

Uzasadnienie

Wyodrębnienie Biblioteki ze struktury organizacyjnej Domu Kultury w Izabelinie wynika z
ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz.539 z późn.zm.)
określającej, Ŝe powinny one funkcjonować jako odrębne jednostki prawne.
Zgodnie z zapisem art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 19, poz. 123 z późn. zm.) na 3
miesiące przed wydaniem aktu o podziale instytucji kultury (t.j. w dniu 21.02.2008r.) została
podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
oraz zamieszczona na stronie internetowej Gminy informacja o zamiarze i przyczynie
podziału Domu Kultury w Izabelinie poprzez wydzielenie Gminnej Biblioteki Publicznej.

