
 

Uchwała Nr  260/XXXV/2021 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia  28 czerwca 2021 r.  

 w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie oraz 

nadania imienia Oddziałowi dla dzieci i młodzieży – Bibliotece dla dzieci i młodzieży. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r.                               

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 2 pkt. 2 i art. 

11 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) Rada 

Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:   

§ 1. 

 W Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie stanowiącym 

załącznik do Uchwały Nr 356/LXX/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.  Rady Miejskiej w Gostyninie                                 

w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 1 skreśla się lit. e, 

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina Miasta 

Gostynina”, 

3) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Biblioteka obejmuje swoją działalnością teren Gminy 

Miasta Gostynina”, 

4) skreśla się § 6, 

5) w § 7 ust. 1 zd. wprowadzające otrzymuje brzmienie: „Do zakresu działania Oddziału dla 

dzieci i młodzieży – Biblioteki dla dzieci i młodzieży im. Stasia i Nel należy”,, 

6) w § 10 ust. 1 lit. b. otrzymuje brzmienie: „Oddział dla dzieci i młodzieży – Bibliotekę dla dzieci 

i młodzieży im. Stasia i Nel – ul. 18 stycznia 2, 09 – 500 Gostynin, obejmujący swoim 

zakresem zaspokajanie potrzeb czytelniczych, upowszechnianie kultury na terenie powiatu, 

miasta  i gminy Gostynin. Oddział dla dzieci prowadzi działalność edukacyjną dla placówek 

przedszkolnych i szkolnych z terenu miasta Gostynina”, 

7) W § 10 po ust. 1 lit. c, dotychczas błędnie oznaczony ust. 1 w brzmieniu: „ Przy Bibliotece, 

oddziałach i filiach mogą działać stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje i koła przyjaciół 

biblioteki na podstawie odrębnych przepisów prawnych” oznacza się jako ust. 2, 

8) w § 10 po ust. 1 lit. c. dotychczas błędnie oznaczony ust. 2. w brzmieniu: „ Sieć bibliotek 

gminnych Powiatu Gostynińskiego określa załącznik nr 2 do niniejszego Statutu” oznacza się 

jako ust. 3, 

9) § 11 otrzymuje brzmienie: „ Biblioteka jest finansowana z budżetu Miasta Gostynina,                                    

z dochodów własnych, dotacji celowych i innych źródeł”. 

 

 



§ 2. 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

 

§ 3. 

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

        Przewodniczący Rady Miejskiej 

              Andrzej Hubert Reder 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr 260/XXXV/2021 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

 z dnia 28 czerwca 2021 r. 

1. Nadanie imienia Bibliotece dla dzieci i młodzieży - ,,Biblioteka dla dzieci                                    
i młodzieży im. Stasia i Nel“                                      

Uzasadnienie: W związku z jubileuszem 50-lecia  Biblioteki dla dzieci i młodzieży                                                             

w Gostyninie, która  jest jedną z trzech placówek bibliotecznych  Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 

Jakuba z Gostynina  w Gostyninie, pragniemy w uroczysty sposób świętować to wydarzenie.  Jest to 

bardzo dobry moment, by nadać Bibliotece  imię, które by na stałe wpisało się w dzieje tej placówki, 

dlatego też przez pracowników Biblioteki dla dzieci i młodzieży zaproponowane zostało imię 

,,Biblioteka dla dzieci i młodzieży im. Stasia i Nel”. Staś Tarkowski i Nel Rawlison to bohaterowie jed-

nej z powieści  Henryka Sienkiewicza  „W pustyni i w puszczy” napisanej w 1911 roku.   Uważamy, iż 

wędrując ze Stasiem  i Nel przez pustynię i puszczę opisaną przez Henryka Sienkiewicza w niezwykle 

malowniczy sposób na stronach powieści, młodzi czytelnicy przeżywają  wraz z nimi  przygody, mniej 

lub bardziej dramatyczne wydarzenia, a przy okazji mogą  poznać wspaniałą i groźną przyrodę  afry-

kańską, obyczaje ludzi  zamieszkujących ten kontynent, fragment  historii Egiptu i Sudanu. To również 

z naszej strony zachęta, by w naszej  bibliotece poszukiwać  książek z różnych dziedzin wiedzy, które 

zainspirują i pozwolą poznać coś nowego i  coś bardzo  ciekawego, co może  rozwinąć się w później-

szym czasie w pasję.  To również ukłon w kierunku pisarza Henryka Sienkiewicza, który tak wiele do-

bra uczynił dla Polski, gdy była pod zaborami, poprzez swoją twórczość, za którą w 1905 roku otrzy-

mał Nagrodę Nobla. Czytelnikom naszej Biblioteki bardziej bliscy powinni być, mimo wszystko boha-

terowie, którzy co prawda  przeżywają  przygody pod koniec XIX wieku, jednak  obecnie w czasie tak  

skomputeryzowanym, warto zaproponować młodym ludziom  bohaterów, którzy  mogą zaprosić do 

przeżywania różnych przygód w świecie  realnym i odciągnąć choć na chwilę od świata wirtualnego.    

Pojawia się również  trzeci argument. Część czytelników może zaintrygować postać młodzieńca 

Stasia, a innych, drobna i wrażliwa Nel, co zaowocuje sięgnięciem po inne ciekawe książki, nie tylko te 

z kanonu lektur szkolnych. 

 

2. W związku z brakiem finansowania ze strony Starostwa Powiatowego                                        
w Gostyninie na wykonywanie  przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jakuba z Gostynina 
zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Gostynińskiego i niezawarciem 
porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gostynina a Powiatem Gostynińskim w tym 
przedmiocie, ze Statutu biblioteki usunięte zostały wszelkie zapisy dotyczące działań 
powiatowej biblioteki publicznej ponieważ stały się bezprzedmiotowe. 
 

 

 

 

 

 

 


