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UCHWAŁA NR XXrV/255/2020
RADY GMINY WIELISZEW
z dnia 28 października 2020 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Ośrodka Kultury
w Wieliszewie i Biblioteki Publicznej Gminy Wieliszew - w jedną instytucję kultury

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. póz.713), art. 11 ust. l, art. 13 ust. l i 2, art. 18 ust. l oraz art. 19 ust. 1,2, 3 i 4
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. póz. 194) oraz
art. 2, art. lOiart. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. póz. 1479)
Rada Gminy Wieliszewuchwala, co następuje:

§ l. W uchwale Nr XXXVIII/383/2013Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie
połączenia samorządowych instytucji kultury - Ośrodka Kultury w Wieliszewie i Biblioteki Publicznej Gminy
Wieliszew - w jedną instytucję kultury (Dz. Urz. Woj. Maź. z 2014 r., poz. 532ipoz. ll30, z 2020 r.,

póz. 10399) wprowadzasięnastępującezmianyw załączniku nr 2 do uchwały to jest StatucieOśrodkaKultury
w Wieliszewie:

l) § 2 ust. l otrzymuje brzmienie: "Ilekroćw niniejszym statuciejest mowao:
l) organizatorze- należy przezto rozumieć RadęGminy Wieliszew,
2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wieliszew,
3) Ośrodku - należy przez to rozumieć Ośrodek Kultury w Wieliszewie,
4) Bibliotece - należy przez to rozumieć Bibliotekę Publiczną Gminy Wieliszew. ";

2) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Ośrodek jest gminną instytucją kultury prowadzącą w szczególności
działalność w zakresie upowszechniania kultury i czytelnictwa. ";

3) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Celem Ośrodka w zakresie upowszechnianiaczytelnictwajest rozwijanie
i zaspokajanie potrzeb oświatowych, czytelniczych i informacyjnych oraz upowszechnianie wiedzy
i nauki.";

4) § 7 otrzymuje brzmienie: "1. Do podstawowych zadań Ośrodka w zakresie upowszechniania kultury
należy:

l) organizowanieróżnorodnychform edukacji kulturalnej i społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych;
2) wspieranie, popularyzacji i promocji twórczościartystycznej we wszystkichdziedzinachsztuki;
3) gromadzenie, dokumentowanie,tworzenie, ochronai udostępnianiedóbrkultury;
4) tworzenie warunków do rozwoju twórczości, folkloru, rękodzieła artystycznego, ludowego i stała pomoc
metodyczna dla zespołów amatorskiego ruchu artystycznego oraz grup środowiskowych i obywatelskich;
5) popularyzacja dziedzictwakulturowego gminy, powiatu i regionówkulturowych Mazowszaoraz promocja
związanych z tym zjawisk;

6) nawiązywanie, rozwijanie i aktywne prowadzenie innowacyjnych kontaktów w zakresie wymiany
kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych;

7) koordynacja działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych, rozrywkowych
i rekreacji ruchowej;

8) gromadzenie i wykorzystywanie zasobów informacyjnych dotyczących zjawisk kulturowych i społecznego
środowiska lokalnego;

9) prowadzenie działalności metodycznej polegającej na wypracowaniu innowacyjnych form i metod pracy
społeczno - kulturalnej w środowiskulokalnym;

10)promowanie,wspieraniei realizowanieprojektówaktywizującychi integrującychspołeczność lokalną;

11) współdziałanie

zjednostkami organizacyjnymi gminy, instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami

i nieformalnymi grupami mieszkańców w zakresie zaspokajania potrzeb społecznych, kulturalnych
i edukacyjnych wspierających rozwój lokalny;
12) współpraca ze świetlicami funkcjonującymi
przeciwdziałania alkoholizmowi;

na terenie

gminy,

finansowanymi

z funduszu

13) administrowanie i gospodarowanie użyczonymi budynkami:
- Gminne Centrum Kultury w Łajskach;
-Budynek w Olszewnicy Nowej (działka nr 497, obręb 0011);
14) prowadzenie działalności gospodarczej z zastrzeżeniem § 7 punkt 3. 5.
15) prowadzenie innych zadańobjętych przepisami prawa.
2. Do podstawowychzadańOśrodkaw zakresie upowszechnianiaczytelnictwa należy:
l) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu
czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze
szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
2) pełnienie funkcji informacji biblioteczna -bibliograficznej;
3) udostępnianie zbiorów
międzybibliotecznej;

4) organizowanie

na miejscu,

czytelnictwa

wypożyczanie

i udostępnianie

na zewnątrz

materiałów

i pośredniczenie

bibliotecznych

w wymianie

ludziom

chorym

i niepełnosprawnym;

5) współdziałanie
z gminnymi i powiatowymi bibliotekami publicznymi, bibliotekami innych sieci,
instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych
i kulturalnych społeczności Gminy Wieliszew;

6) biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspakajania społecznych potrzeb czytelniczych
mieszkańcówGminy Wieliszew;
7) administrowanie i gospodarowanie budynkami i pomieszczeniami Biblioteki i Filii;
8) prowadzenie innych zadań objętych przepisami prawa.
3. Ośrodek może prowadzić działalność w zakresie:
l) świadczenie usług poligraficznych, fotograficznych, filmowych i wideo;

2) prowadzeniekursówjęzykówobcych orazgry na instrumentach, zajęciaplastyczne i artystyczne;
3) organizowanie imprez własnych i zleconych (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe);
4) świadczenie usług gastronomicznych;

5) wynajmowanie i wydzierżawianie administrowanych pomieszczeń i budynków, w celu maksymalnego
wykorzystania obiektów, pod warunkiem, że nie powoduje to ograniczenia działalności statutowej,
a dochody przekazywanesą Gminie Wieliszew.
6) prowadzenie działalności promocyjnej i marketingowej na rzecz innych podmiotów. ";
5) § 9 otrzymuje brzmienie: "l. W skład Ośrodkawchodzą:
l) dyrektor,
2) pracownicy merytoryczni i gospodarczy,
3) księgowa,
4) Biblioteka Publiczna Gminy Wieliszew.
2. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię i czytelnię oraz filie biblioteczne:
l) Filię w Michałowie Reginowie,

2) Filię w Skrzeszewie,
3) Filię w JanówkuPierwszym."

§ 2. Wykonanieuchwały powierzasię WójtowiGminy Wieliszew.

§3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Ro. dy Gminy Wieliszew
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Maydn Fabisiak

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały wynika z potrzeby dostosowania Statut Ośrodka Kultury w Wieliszewie do stanu
faktycznego.
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