
UCHWAŁA NR 139/XVIII/16
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie
i Miejskiego Domu Kultury w Szczuczynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 1 i 3, art. 19 ustawy z dnia 25 
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. 
zm.) 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 z 
późn. zm.) po uzyskaniu opinii Krajowej Rady Bibliotecznej, Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w 
Białymstoku oraz zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2017 roku dokonuje się połączenia samorządowych instytucji kultury, dla których 
Gmina Szczuczyn jest Organizatorem, tj. Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie oraz Miejskiego Domu Kultury w 
Szczuczynie w samorządową instytucję kultury o nazwie Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie.

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

§ 3. Nadaje się Statut Bibliotece – Centrum Kultury w Szczuczynie, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 
do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność 
z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury.

2. Z dniem wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury Biblioteki – Centrum Kultury
w Szczuczynie, wykreślone zostaną z niego instytucje, o których mowa w § 1.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego.

 
Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 139/XVIII/16

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 31 marca 2016 r.

AKT O POŁĄCZENIU SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY –BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE ORAZ MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W 

SZCZUCZYNIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 
r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.z 2012r. poz. 406 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2017 roku dokonuje się połączenia samorządowych instytucji kultury – Biblioteki 
Miejskiej w Szczuczynie oraz Miejskiego Domu Kultury w Szczuczynie.

2. W wyniku połączenia instytucji, o których mowa w ust. 1, tworzy się gminną jednostkę organizacyjną 
działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie.

§ 2. 1. Terenem działania Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie jest teren gminy Szczuczyn.

2. Siedziba Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie mieści się w Szczuczynie przy ulicy Łomżyńskiej 
11.

3. W ramach Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie działa Filia Biblioteczna w Niećkowie.

§ 3. 1. Zakres działalności Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie obejmuje wykonywanie zadań 
własnych gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej, zaspokajanie potrzeb oświatowych i 
informacyjnych ogółu społeczeństwa, ochronę i zachowanie lokalnego dziedzictwa i jego promocje oraz 
uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury na terenie gminy Szczuczyn ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb czytelniczych i edukacyjnych. Szczegółowy zakres działalności instytucji kultury 
określa Statut.

2. Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie nie jest instytucją artystyczną.

§ 4. 1. Z dniem wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie 
przejmuje całe mienie połączonych instytucji kultury oraz przejmuje wszelkie wierzytelności i zobowiązania 
tych instytucji.

2. Pracownicy połączonych instytucji kultury, z dniem wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury, stają się 
pracownikami Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie, która przejmuje wszelkie prawa i obowiązki 
wynikające ze stosunku pracy.

 
Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 139/XVIII/16

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 31 marca 2016 r.

STATUT
BIBLIOTEKI – CENTRUM KULTURY W SZCZUCZYNIE

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie powstała z połączenia:

· Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie,

· Miejskiego Domu Kultury w Szczuczynie.

§ 2. Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 
2012 r. poz. 406 z późn. zm.),

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

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.),

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

6) niniejszego statutu,

7) regulaminu organizacyjnego.

§ 3. 1. Siedzibą Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie jest miejscowość Szczuczyn, ul. Łomżyńska 11, 
a terenem jej działania obszar gminy Szczuczyn, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie jest samorządową instytucją kultury, która z dniem wpisu do 
rejestru instytucji kultury nabywa osobowość prawną.

3. Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie może używać skrótu BCK w Szczuczynie.

4. W ramach współpracy i wymiany z innymi podmiotami BCK w Szczuczynie może działać na terenie całej 
Polski, a także poza granicami kraju.

5. Nadzór merytoryczny nad działalnością BCK w Szczuczynie sprawuje Burmistrz Szczuczyna.

6. W zakresie działalności bibliotecznej nadzór merytoryczny sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna w 
Grajewie oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

7. W skład BCK w Szczuczynie wchodzą jako instytucja wiodąca Biblioteka Miejska w Szczuczynie, Miejski 
Dom Kultury w Szczuczynie. W centrum działa Regionalna Izba Historii i Tradycji oraz Cyfrowe Archiwum 
Tradycji Lokalnej, działalność ich określają odrębne regulaminy. W strukturze organizacyjnej BCK w 
Szczuczynie działa również Filia Biblioteczna w Niećkowie.

8. Przy BCK w Szczuczynie mogą funkcjonować stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz m.in. 
krzewienia kultury i ochrony lokalnego dziedzictwa oraz inne organizacje społeczne działające w zakresie 
upowszechniania kultury i czytelnictwa.

9. BCK w Szczuczynie używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby oraz 
numerem telefonu, numerem NIP i Regon. Biblioteka do oznakowania księgozbioru i materiałów bibliotecznych 
używa innych pieczęci określonych odrębnymi regulaminami. BCK może używać również pieczęci, które są 
niezbędne do realizacji zadań statutowych, realizacji projektów zewnętrznych i bieżącej działalności 
administracyjno-księgowej.
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10. Organizatorem BCK w Szczuczynie jest Gmina Szczuczyn.

Rozdział 2.

Cele i zadania BCK

§ 4. Podstawowymi celami działania BCK w Szczuczynie są w szczególności:

1) zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy,

2) rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy,

3) upowszechnianie wiedzy i nauki,

4) wspieranie regionalnych tradycji i inicjatyw kulturalnych,

5) ochrona dziedzictwa kulturalnego regionu,

6) prowadzenie działalności w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,

7) działalność instruktażowo-metodyczna.

8) pisanie i wydawanie publikacji promujących miasto i region.

§ 5. BCK  realizuje zadania własne w zakresie:

1) tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury oraz lokalnego dziedzictwa kulturowego;

2) zaspokajania potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz rozpowszechniania idei  czytelnictwa;

3) wychowania, edukacji, rekreacji i kultury fizycznej.

§ 6. Podstawowe zadania BCK:

1) w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury oraz lokalnego dziedzictwa kulturowego:

a) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy 
poprzez organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,

b) tworzenie warunków rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;

c) otaczanie opieką twórczości ludowej i folklorystycznej,

d) tworzenie dzieciom, młodzieży i dorosłym warunków uczestnictwa w zespołach i kołach zainteresowań,

e) zabezpieczanie dziedzictwa narodowego, w szczególności, dokumentów, fotografii zdjęć  pamiątek 
historycznych, reliktów i zabytków związanych z terenem Gminy oraz ich eksponowanie i promowanie,

f) odszukiwanie, gromadzenie, opracowywanie, ochrona, wydawanie i udostępnianie materiałów źródłowych 
dotyczących miasta i regionu,

g) prowadzenie Regionalnej Izby Historii i Tradycji,

h) prowadzenie Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej,

i) działania na rzecz integracji z osobami niepełnosprawnymi,

j) promocja Gminy, w szczególności przez wydarzenia i inicjatywy kulturalne, kulturotwórcze i sportowe 
zainicjowane przez BCK;

2) w zakresie upowszechniania czytelnictwa i jego promocji:

a) gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych, z uwzględnieniem 
materiałów dotyczących własnego regionu,

b) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i bibliograficznej,

c) popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa,

d) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i 
towarzystwami,

e) organizacja spotkań literackich i wieczorów autorskich,

f) prowadzenie punktu publicznego dostępu do Internetu;
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g) prowadzenie filii i punktów bibliotecznych w świetlicach wiejskich na terenie gminy,

h) pisanie i wydawanie własnych książek.

3) w zakresie edukacji, rekreacji i kultury fizycznej:

a) utrzymanie i eksploatacja powierzonych BCK urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych,

b) przygotowanie i realizacja całorocznego kalendarza imprez,

c) współdziałanie z klubami sportowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania w zakresie sportu i 
rekreacji na terenie gminy w zakresie kalendarza imprez,

d) działania na rzecz edukacji ekologicznej,

e) upowszechnianie turystyki.

§ 7. Zadania statutowe BCK realizuje przede wszystkim poprzez organizowanie:

1) wystaw, konferencji, imprez kulturalnych, sportowych i konkursów;

2) stałych kół zainteresowań oraz sekcji artystycznych;

3) różnorodnych form uczestnictwa w kulturze.

§ 8. BCK może na zasadach określonych w odrębnych przepisach:

1) organizować spektakle, koncerty, występy i odczyty;

2) prowadzić imprezy sportowe, rozrywkowe i turystyczne;

3) prowadzić działalność wydawniczą;

4) świadczyć usługi w zakresie wynajmu lokali i sprzętu;

5) świadczyć usługi poligraficzne, fotograficzne, filmowe, plastyczne i inne z zakresu kultury;

6) prowadzić ogniska tematyczne: edukacyjne, rekreacyjne, artystyczne i inne - w zależności od potrzeb 
społeczności lokalnej.

§ 9. BCK swoje zadania realizuje w oparciu o:

1) samodzielnie opracowywane programy działalności;

2) roczny harmonogram działania zatwierdzony przez Burmistrza.

§ 10. BCK współpracuje z:

1) szkołami, instytucjami, klubami sportowymi oraz innymi podmiotami, placówkami i jednostkami 
działającymi na terenie gminy;

2) instytucjami kultury, w tym ośrodkami kultury i bibliotekami;

3) innymi podmiotami o zasięgu ponadlokalnym.

§ 11. 1. BCK w Szczuczynie może prowadzić działalność w oparciu o posiadaną bazę, z której przychody 
przeznaczane są na realizację celów statutowych i pokrywanie działalności bieżącej. Działalność ta może 
polegać na:

a) wynajmowaniu i dzierżawieniu pomieszczeń i gruntów na cele kulturalno-rekreacyjne,

b) wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe oraz doraźne potrzeby organizacji społecznych, 
instytucji.

2. Działalność, o której mowa w ust. 1 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych, a przychód z tej 
działalności służy BCK w Szczuczynie do realizacji celów statutowych.

§ 12. BCK w Szczuczynie może prowadzić działalność wydawniczą, w tym sprzedawać publikacje, a także 
zbywać własne i lokalne rękodzieło ludowe, oraz przedmioty promujące miasto i gminę Szczuczyn.
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Rozdział 3.

Zarządzanie i organizacja

§ 13. 1. Organem zarządzającym BCK w Szczuczynie jest Dyrektor, który kieruje jej działalnością i 
reprezentuje instytucję na zewnątrz.

2. Dyrektora BCK w Szczuczynie powołuje i odwołuje Burmistrz Szczuczyna na zasadach określonych w 
ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. W BCK w Szczuczynie tworzy się stanowisko Zastępcy Dyrektora.

4. Zastępcę Dyrektora BCK w Szczuczynie powołuje i odwołuje Dyrektor. Powołanie może być poprzedzone 
konkursem. Zakres obowiązków zastępcy dyrektora określony jest w wyodrębnionym regulaminie.

5. Dyrektor BCK w Szczuczynie może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu 
decyduje Burmistrz.

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

§ 14. 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) ustalanie rocznego planu działalności, rocznego planu finansowego, sporządzanie wniosków 
inwestycyjnych oraz sprawozdań z działalności finansowej i merytorycznej, jak również przedstawianie tych 
dokumentów Burmistrzowi w ustalonych terminach,

6) sprawowanie kontroli wewnętrznej nad prawidłowością realizacji zadań,

7) nadawanie regulaminu organizacyjnego, ustalanie podziału zadań.

8) nadzór nad biblioteką

1. Dyrektor odpowiada za działalność merytoryczną, finansową oraz administracyjno-gospodarczą BCK w 
Szczuczynie.

2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu BCK w Szczuczynie upoważniony jest samodzielnie 
Dyrektor, a w przypadku jego nieobecności – Zastępca Dyrektora.

3. W razie niepowołania Zastępcy, Dyrektor wyznacza spośród pracowników BCK osobę zastępującą go 
podczas jego nieobecności. Zastępstwa tego nie można powierzyć głównemu księgowemu.

4. Dyrektor jest przełożonym pracowników BCK w Szczuczynie i wykonuje wobec nich czynności z zakresu 
prawa pracy za pracodawcę.

5. Dyrektor i pracownicy BCK w Szczuczynie powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk 
kwalifikacje.

§ 15. Organizację wewnętrzną BCK w Szczuczynie określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez 
Dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrza Szczuczyna, działającego w imieniu Organizatora oraz opinii 
organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców w nim działających.

Rozdział 4.

Majątek i finanse

§ 16. 1. BCK w Szczuczynie gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi 
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kieruje się zasadami gospodarności i efektywności 
ich wykorzystania.
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2. Podstawą gospodarki finansowej BCK w Szczuczynie jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z 
zachowaniem wysokości dotacji Organizatora. BCK w Szczuczynie pokrywa koszty bieżącej działalności i 
zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

3. Roczny plan obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.

4. BCK w Szczuczynie wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone 
przez Organizatora.

5. Organizator przekazuje BCK w Szczuczynie środki finansowe w formie dotacji:

1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym 
na utrzymanie i remonty obiektów,

2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

6. Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie BCK w Szczuczynie mogą pochodzić również z:

1) wpływów z prowadzonej działalności, o której mowa w §8,  §11 i §12,

2) darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych,

3) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,

4) środków pochodzących z europejskich i krajowych funduszy.

7. Dyrektor BCK w Szczuczynie zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i 
przedłożenie do zatwierdzenia Burmistrzowi Szczuczyna.

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

§ 17. Statut BCK w Szczuczynie nadaje Rada Miejska w Szczuczynie.

§ 18. Zmiany statutu mogą być przeprowadzane w trybie właściwym dla jego nadania.

 
Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski
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