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Przewodniczący 
Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. Z 2013r. Poz. 594 z późn. zm.) przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
projekty uchwał:

1) w sprawie nadania statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach -  
uzasadnienie do projektu uchwały stanowi załącznik do pisma MiGB 0702/13/2-13. Sprawę na 
Sesji Rady Miejskiej z upoważnienia Burmistrza referować będzie Dyrektor MiGBP Pani Anna 
Maciołek.

2) w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach. 
Uzasadnienie do projektu uchwały zawarte jest w piśmie przewodnim. Sprawę na Sesji Rady 
Miejskiej z upoważnienia Burmistrza referować będzie Dyrektor Żłobka Samorządowego Pani 
Anna Stosiek.
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BURMISTRZ ZDZIESZOWIC

W związku ze zmianami ustawy z dnia 25 października 199 lr. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 406) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 
1997r. o bibliotekach (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 642, z późn. zm.) przedkładam projekt uchwały w 
sprawie nadania statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zdzieszowicach.
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Zdzieszowice, 27.11.2013

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Zdzieszowicach

Zgodnie z art. 11 ust.l ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2012r. 
poz.642, z późn. zm.) organizator nadaje statut bibliotece stanowiącej samodzielną jednostkę 
organizacyjną. Do działalności bibliotek stosuje się się również przepisy ustawy z dnia 25 
października 199lr. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 
406). Potrzeba nadania nowego statutu Bibliotece wynika z konieczności dostosowania dotychczas 
obowiązującego tekstu statutu przyjętego Uchwałą Nr XXXI/244/2000 Rady Miejskiej w 
Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2000r. do zapisów w/w ustaw.

Wprowadzone zmiany w w/w ustawach dotyczą między innymi powoływania dyrektorów, 
zasad gospodarki finansowej instytucji kultury oraz uregulowań dotyczących zadań realizowanych 
przez filie, a tym samym wymuszają dostosowanie statutu Biblioteki do obowiązującego stanu 
prawnego.
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Projekt

z dnia 19 listopada 2013 r. 
Zatwierdzony przez...........

iW-Pćkura

UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 2013 r.

w sprawie nadania statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (tj. Dz.U. z 2012r., poz. 642 i 908, 
Dz.U. z2013r., poz. 829) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 199 lr. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co 
następuje:

§ 1. Nadaje się statut Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zdzieszowicach w brzmieniu stanowiącym 
załącźnik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXI/244/2000 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2000r. 
w sprawie nadania statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zdzieszowicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.
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Załącznik do uchwały n r ...............Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia................

STATUT

MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

w ZDZIESZOWICACH

Rozdział 1.
Przepisy ogólne.

§ 1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach, zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 199 lr. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. 
z 2012r. poz.406);

2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 642, z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.);

4) aktu o utworzeniu Biblioteki;

5) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Zdzieszowice.

2. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość 
prawną.

3. Siedziba Biblioteki znajduje się w Zdzieszowicach przy ul. Chrobrego 18.

4. Biblioteka działa na terenie Gminy Zdzieszowice.

5. Nadzór nad działalnością Biblioteki, związany z pełnieniem funkcji organizatora, sprawuje Burmistrz 
Zdzieszowic.

6. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. 
Smółki w Opolu.

7. Biblioteka używa podłużnej pieczęci z pełną nazwą Biblioteki i adresem.

8. Biblioteka może posługiwać się nazwą skróconą brzmiącą „MiGBP w Zdzieszowicach”.

Rozdział 2.
Cele i zadania Biblioteki.

§ 3. 1. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych 
społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwoju kultury.

2. Do zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie materiałów bibliotecznych;

2) opracowywanie materiałów bibliotecznych;

3) tworzenie baz danych katalogowych;

4) udostępnianie baz danych katalogowych;

5) przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów 
dotyczących własnego regionu;

6) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie zbiorów na zewnątrz, prowadzenie wymiany 
międzybibliotecznej;

7) prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, dokumentacyjnej i edukacyjnej;

8) obsługa użytkowników;

9) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki;
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10) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom chorym i niepełnosprawnym;

11) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwoju czytelnictwa 
i zaspakajania potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy;

12) doskonalenie form i metod pracy.

3. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, stowarzyszeniami, podmiotami 
prowadzącymi działalność kulturalną.

Rozdział 3.
Organy biblioteki jej organizacja.

§ 4. 1. Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Zdzieszowic 
na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2. Burmistrz wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem 
służbowym.

3. Dyrektor kieruje działalnością Biblioteki i reprezentuje ją  na zewnątrz.

4. Dyrektor odpowiada za całokształt działalności Biblioteki, za właściwą gospodarkę mieniem i środkami 
finansowymi.

5. W razie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni wyznaczona przez niego spośród pracowników osoba.

6. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Biblioteki

7. Biblioteka posiada filie w miejscowościach:

1) Januszkowice, ul. Wypoczynkowa 2;

2) Krępna, ul Zdzieszowieka 39;

3) Rozwadza, ul. Korfantego 14;

4) Żyrowa, ul. Wojska Polskiego 4.

8. Filie biblioteczne wymienione w ust. 7 realizują zadania o których mowa w §3 ust. 2 pkt 4-12.

§ 5. 1. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres zadań poszczególnych komórek 
organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Burmistrza 
Zdzieszowic oraz działających w Bibliotece organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin Biblioteki nadany przez Dyrektora.

3. Wynagrodzenie pracowników określa Regulamin Wynagradzania nadany przez Dyrektora z uwzględnieniem 
zasad wynikających z odrębnych przepisów.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Biblioteki, źródła finansowania

§ 6. 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną 
gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami gospodarności i efektywności ich 
wykorzystania.

2. Przychodami Biblioteki są:

1) dotacje z budżetu Gminy;

2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

3) dofinansowanie ze środków europejskich;

4) środki uzyskiwane od osób trzecich, w tym darowizny;

5) przychody z pobieranych opłat.
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3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora, 
z zachowaniem wysokości dotacji przyznawanej przez Organizatora, sporządzony zgodnie z odrębnymi 
przepisami. W trakcie roku kalendarzowego plan finansowy może ulec zmianie. Zmiany w drodze zarządzenia 
zatwierdza Dyrektor.

§ 7. Dyrektor corocznie, w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym przedkłada Organizatorowi 
sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza
Zdzieszowic.

Rozdział 5. 
Przepisy końcowe

§ 8. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
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Projekt

RADY

z dnia 2 grudnia 2013 r. 
Zatwierdzony przez......

UCHWAŁA N R ....................
MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

pod

z dnia................... 2013 r.

w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 
594 i poz. 645) w związku żart. 58 ust l i  art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 201 lr. o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 (Dz.U. z2011r. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171 poz. 1016, Dz.U. z2013r. poz. 747, 
poz. 983) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Rodzice zobowiązani są do pokrywania kosztów pobytu dziecka w żłobku, w tym:

1) częściowych kosztów pobytu dziecka w żłobku wynikających z utrzymania i funkcjonowania żłobka - "opłata 
stała".

2) pełnych kosztów wyżywienia dziecka, ustalanych na podstawie dziennej stawki żywieniowej - "opłata za 
wyżywienie".

§ 2. Ustala się następującą wysokość opłat, o których mowa w § 1:

1) dzienna stawka z tytułu opłaty stałej stanowi 0,9% minimalnego wynagrodzenia za pracę w zaokrągleniu do 
pełnych złotych, według zasady - do 0,50 zł włącznie zaokrąglenie w dół, powyżej 0,50 zł zaokrąglenie w górę.

2) zaliczkowa dzienna stawka za wyżywienie stanowi 0,3% minimalnego wynagrodzenia za pracę w zaokrągleniu 
do 0,10 zł według zasady - do 0,05 zł włącznie zaokrąglenie w dół, powyżej 0,05 zł zaokrąglenie w górę. 
Kwota ta będzie rozliczana w okresach miesięcznych. W rozliczeniu miesięcznym maksymalna dzienna stawka 
za wyżywienie nie może przekroczyć 0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

§ 3. 1. Opłata stała za drugie dziecko z tej samej rodziny uczęszczające do żłobka wynosi 50% obowiązującej 
stawki.

2. Opłata stała za pobyt w żłobku trzeciego i każdego następnego dziecka z tej samej rodziny wynosi 20% ' 
obowiązującej stawki.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr YII/59/2011 z dnia 28 kwietnia 201 lr. w sprawie 
ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2014r.
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Żłobek Samorządowy 
Piastów 20 
47-330 Zdzieszowice

Zdzieszowice 22.11.2013.

DIETER PRZEWDZING 
ISTRZ ZDZIESZOWICE

Ponieważ wysokość orftat za korzystanie z usług żłobka uzależniona jest od wysokości 
minimalnego wynagrodzenia/ za pracę, które rok rocznie ulega podwyższeniu, podnosząc 
róymocześnie wysokość opłat ponoszonych przez rodziców, proponuję zmianę stawek opłat 
za żłobek zgodnie z załączonym projektem uchwały. Proponowana zmiana stawek nie 
spowoduje znacznych zmian opłat w stosunku do roku bieżącego, a pozwoli uniknąć kolejnej 
podwyżki wynikającej z podniesienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

ROK 2013 
WYSOKOŚĆ 

MINIMALNEGO 
WYNAGRODZENIA -  

1600,00

ROK 2014 
WYSOKOŚĆ 

MINIMALNEGO 
WYNAGRODZENIA-  

1680,00
ILOŚĆ DNI 

ROBOCZYCH 
W MIESIĄCU

OPŁATA
STAŁA

1%

WYŻYWIENIE
0,3%

SUMA
OPŁAT

OPŁATA
STAŁA

0,9%

WYŻYWIENIE
0,3%

SUMA
OPŁAT

23 368,00 110,40 478,40 345,00 115,00 460,00
22 352,00 105,60 457,60 330,00 110,00 440,00
21 336,00 100,80 436,80 315,00 105,00 420,00
20 320,00 96,00 416,00 300,00 100,00 400,00

D Y R E K T O R  
ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO 

w Zdzieszowicach
ń m a

Załączniki:
1. Projekt uchwały:

mgr Anka Stosiek


