
Uchwała Nr XLIV/396/18
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy  im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance 

oraz Trzcianeckiego Domu Kultury w Trzciance

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232), w związku 
z art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, 2, art. 18 ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 862) oraz art. 10, art. 13 ust. 1, 7 i 8 ustawy z dnia 
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642, 908, z 2013 r. 
poz. 829, z 2017 r. poz. 60, 1086) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co 
następuje:

§ 1. Z dniem 1 kwietnia 2018 r. dokonuje się połączenia samorządowych 
instytucji kultury: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  im. Kazimiery 
Iłłakowiczówny w Trzciance oraz Trzcianeckiego Domu Kultury w Trzciance, 
w jedną samorządową instytucję kultury pod nazwą: Biblioteka Publiczna 
i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance. 

§ 2. Akt o połączeniu samorządowych instytucji kultury, stanowi załącznik 
Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Bibliotece Publicznej i Centrum Kultury im. Kazimiery 
Iłłakowiczówny w Trzciance nadaje się statut, w brzmieniu określonym 
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 1. Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimiery 
Iłłakowiczówny w Trzciance uzyskuje osobowość prawną i rozpoczyna 
działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury.

2. Z dniem wpisu Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury im. Kazimiery 
Iłłakowiczówny w Trzciance do rejestru gminnych instytucji kultury, 
wykreśleniu ulegają łączone instytucje, o których mowa w § 1.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 
XLIV/396/18
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 25 stycznia 2018 r.

Akt o połączeniu samorządowych instytucji kultury

Akt o połączeniu samorządowych instytucji kultury: Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance oraz 
Trzcianeckiego Domu Kultury w Trzciance

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 19 ustawy 
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 kwietnia 2018 r. dokonuje się połączenia samorządowych 
instytucji kultury: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  im. Kazimiery 
Iłłakowiczówny w Trzciance oraz Trzcianeckiego Domu Kultury w Trzciance.

2. W wyniku połączenia instytucji, o których mowa w ust. 1, tworzy się 
jedną gminną jednostkę organizacyjną, działającą w formie samorządowej 
instytucji kultury pod nazwą: Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. 
Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance.

§ 2. 1. Terenem działania Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury im. 
Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance jest teren gminy Trzcianka.

2. Siedzibą Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury im. Kazimiery 
Iłłakowiczówny w Trzciance jest miejscowość Trzcianka.

3. W ramach Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury im. Kazimiery 
Iłłakowiczówny w Trzciance działają filie biblioteczne na terenie gminy 
Trzcianka: w Białej, Siedlisku, Łomnicy, Rychliku, Nowej Wsi i Niekursku.

§ 3. 1. Przedmiotem działania Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury im. 
Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance jest wykonywanie zadań własnych 
gminy Trzcianka w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb kulturalnych 
i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu 
wiedzy i kultury, w szczególności poprzez zapewnienie mieszkańcom dostępu 
do materiałów bibliotecznych i informacji oraz organizowanie działalności 
kulturalnej na terenie gminy Trzcianka.
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2. Szczegółowy zakres działalności Biblioteki Publicznej i Centrum 
Kultury im. Kazimierzy Iłłakowiczówny w Trzciance określa jej statut.

§ 4. 1. Z dniem wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury Biblioteka 
Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance 
przejmuje całe mienie połączonych instytucji kultury oraz przejmuje wszystkie 
wierzytelności i zobowiązania tych instytucji.

2. Pracownicy połączonych instytucji kultury, z dniem wpisu do rejestru 
gminnych instytucji kultury, stają się pracownikami Biblioteki Publicznej 
i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, która staje się 
stroną w dotychczasowych stosunkach pracy i przejmuje wszelkie prawa 
i obowiązki wynikające ze stosunków pracy.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 
XLIV/396/18
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 25 stycznia 2018 r.

STATUT Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury                                                
im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimiery 
Iłłakowiczówny w Trzciance, zwane dalej BPiCK, jest samorządową instytucją 
kultury i działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862);

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

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1875, ze zm.);

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2077);

5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1047 ze zm.);

6) niniejszego statutu;

7) innych przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 2. 1. Organizatorem BPiCK jest gmina Trzcianka.

2. BPiCK jest instytucją kultury, która podlega wpisowi do gminnego 
rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Burmistrza Trzcianki.

§ 3. 1. Terenem działania BPiCK jest gmina Trzcianka.
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2. BPiCK może działać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza 
jej granicami.

3. BPiCK może tworzyć i prowadzić na terenie gminy Trzcianka swoje 
filie.

§ 4. 1. BPiCK używa pieczęci podłużnej, zawierającej w treści pełną nazwę 
instytucji: Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimiery 
Iłłakowiczówny w Trzciance.

2. BPiCK może używać innych pieczęci, które są niezbędne do realizacji 
zadań statutowych oraz niezbędnych do realizacji projektów zewnętrznych 
i bieżącej działalności administracyjno - księgowej.

3. Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny 
w Trzciance może używać nazwy skróconej BPiCK oraz posługiwać się 
własnym znakiem graficznym.

Rozdział 2
CELE I ZADANIA BPiCK

§ 5. 1. Celem BPiCK, w zakresie upowszechniania kultury, jest 
podejmowanie działań, których zadaniem jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych 
wszystkich mieszkańców gminy Trzcianka, w drodze świadczenia usług 
powszechnie dostępnych.

2. Celem BPiCK, w zakresie upowszechniania czytelnictwa, jest rozwijanie 
i zaspakajanie potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, informacyjnych oraz 
upowszechnianie wiedzy i nauki.

§ 6. Do podstawowych zadań BPiCK w zakresie działalności bibliotecznej, 
należy: 

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, ochrona materiałów 
bibliotecznych i ich konserwacja, ze szczególnym uwzględnieniem 
materiałów dotyczących własnego regionu;

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na 
zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;

3) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, 
opracowywanie materiałów bibliograficznych i informacyjnych o charakterze 
regionalnym;
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4) prowadzenie działalności bibliotecznej, dokumentacyjnej, wydawniczej, 
edukacyjnej i popularyzatorskiej;

5) popularyzowanie czytelnictwa i zachęcanie mieszkańców gminy Trzcianka 
do czytelnictwa;

6) badanie potrzeb czytelniczych, wytyczanie kierunków rozwoju czytelnictwa, 
opracowywanie założeń programowych rozwoju biblioteki oraz 
kształtowanie organizacji sieci filii bibliotecznych;

7) zapewnienie czytelnikom dostępu do krajowych i światowych zbiorów 
bibliotecznych za pośrednictwem internetu;

8) tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych: katalogowych, 
bibliograficznych i faktograficznych;

9) wspieranie regionalnych tradycji i inicjatyw kulturalnych;

10) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucji oraz organizacji 
pozarządowych w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania 
edukacyjnych, samokształceniowych i kulturalnych potrzeb mieszkańców 
gminy Trzcianka;

11) udzielanie pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń i doskonalenia 
zawodowego, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie 
nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań 
statutowych przez biblioteki niższego stopnia organizacyjnego. `

§ 7. Do podstawowych zadań BPiCK w zakresie upowszechniania kultury 
należy: 

1) prowadzenie edukacji kulturalnej i społecznej mieszkańców gminy 
Trzcianka;

2) popularyzowanie i promocja twórczości artystycznej we wszystkich 
dziedzinach sztuki;

3) inicjowanie i stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu 
artystycznego, grup twórczych, kół, klubów zainteresowań, sekcji i zespołów 
oraz tworzenie warunków do rozwoju twórczości, folkloru, rękodzieła 
ludowego i artystycznego;

4) prowadzenie zespołów artystycznych i sekcji zainteresowań;

5) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze;
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6) koordynowanie działań na terenie gminy Trzcianka w zakresie organizacji 
imprez kulturalnych;

7) organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży;

8) realizowanie projektów w zakresie tradycji narodowych i lokalnych oraz 
ochrony dziedzictwa narodowego;

9) współdziałanie z innymi instytucjami kultury i innymi organizacjami 
w zakresie zaspokajania potrzeb społecznych, kulturalnych, edukacyjnych, 
wspierających rozwój lokalny;

10) współpracowanie z sołectwami i udzielanie pomocy w organizowaniu 
imprez w sołectwach.

§ 8. 1. Poza działalnością podstawową BPiCK może:

1) organizować spektakle, koncerty, festyny, wystawy, odczyty i konferencje;

2) prowadzić impresariat artystyczny;

3) nauczać i świadczyć usługi, m.in.: w zakresie: poligrafii, fotografii, filmu, 
fonografii, muzyki, plastyki oraz inne;

4) organizować uroczystości, imprezy rodzinne, firmowe, itd. oraz 
wynajmować pomieszczenia w celu organizacji uroczystości oraz imprez 
niekolidujących z działalnością statutową;

5) współpracować przy organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz 
turystycznych w gminie Trzcianka;

6) wspierać działalność świetlic wiejskich, w tym: współpracować 
z animatorami zatrudnionymi w świetlicach;

7) prowadzić działalność w zakresie upowszechniania turystyki;

8) organizować kiermasze;

9) nawiązywać i rozwijać międzynarodowe kontakty w zakresie wymiany 
kulturalnej;

2. BPiCK wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności 
kulturalnej wskazane przez Burmistrza Trzcianki.
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Rozdział 3
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 9. Bezpośredni nadzór nad działalnością BPiCK sprawuje Burmistrz 
Trzcianki. 

§ 10. 1. Dyrektor BPiCK zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektor powołany jest w drodze konkursu na czas określony do 5 lat.

3. Dyrektor podlega służbowo Burmistrzowi Trzcianki.

4. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań 
pieniężnych, dla jej skuteczności potrzebne jest współdziałanie dyrektora 
i głównego księgowego.

§ 11. 1. Do zadań dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością;

2) zarządzanie majątkiem;

3) wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników;

4) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych;

5) sprawowanie kontroli wewnętrznej nad prawidłowością realizacji zadań.

2. Dyrektor odpowiada za działalność merytoryczną, finansową oraz 
administracyjno - gospodarczą BPiCK.

3. Dyrektor i pracownicy BPiCK powinni posiadać kwalifikacje 
odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, zgodnie 
z odrębnymi przepisami.

§ 12. 1. W skład struktury BPiCK wchodzą:

1) biblioteka publiczna z siedzibą przy ul. Sikorskiego 22, 64-980 Trzcianka, 
która prowadzi Wypożyczalnię, Czytelnię, Oddział dla Dzieci i Młodzieży 
oraz filie biblioteczne w: Białej, Łomnicy, Rychliku, Nowej Wsi, Siedlisku 
i Niekursku;

2) jednostka kultury z siedzibą przy ul. Broniewskiego 7, 64-980 Trzcianka.
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2. W ramach BPiCK mogą działać: koła, kluby, sekcje, drużyny, zespoły, 
kapele, orkiestry oraz stowarzyszenia i fundacje w oparciu o odrębne, 
obowiązujące przepisy.

3. Szczegółową organizację wewnętrzną BPiCK określa regulamin 
organizacyjny nadawany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora 
oraz opinii działających w nim organizacji związkowych.

§ 14. BPiCK wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega 
merytorycznemu nadzorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum 
Animacji Kultury w Poznaniu. 

Rozdział 4
GOSPODARKA FINANSOWA

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

2. Podstawą gospodarki finansowej BPiCK jest plan działalności, 
zatwierdzany przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu 
gminy Trzcianka. Zasady udzielania i rozliczania dotacji określa odrębna 
uchwała organizatora.

§ 16. 1. BPiCK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania 
z uzyskiwanych przychodów.

2. Przychodami są dotacje budżetowe, wpływy z prowadzonej działalności, 
w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem dóbr kultury 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.) oraz najmu i dzierżawy 
składników majątkowych, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych, 
a także z innych źródeł.

3. BPiCK, zgodnie z obowiązującymi przepisami, może pobierać opłaty za 
usługi, a wpływy przeznaczać wyłącznie na działalność statutową.

4. BPiCK może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach 
określonych odrębnymi przepisami, a dochód z tej działalności przeznaczać 
wyłącznie na realizację zadań statutowych.
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Rozdział 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17. 1. Statut BPiCK nadaje Rada Miejska Trzcianki.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego 
nadania.
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