UCHWAŁA NR XXXVIII/13/2006
RADY GMINY CZERWIN
Z dnia 5 czerwca 2006 r.

w sprawie: nadania STATUTU Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwinie

Na podstawie art. 11 ust 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(tekst jedn. Dz. U. Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami), uchwala się co następuje:
§ 1.
Nadaje się Statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwinie, stanowiący załącznik do
uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwin.
§ 3.
Traci moc Uchwała Nr XI/19/1995 z dnia 30 sierpnia 1995 roku w sprawie nadania Statutu
Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwinie.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Załącznik: do Uchwały Nr XXXVIII/13/2006
z dnia 5 czerwca 2006 roku

STATUT
GMINNEJ

BIBLIOTEKI

I.

PUBLICZNEJ

W

CZERWINIE

PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwinie zwana dalej Biblioteką działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539).
2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tekst jednolity wg obwieszczenia Ministra Kultury z dn. 20.01.2001 r. –
Dz. U. Nr 13, poz.123).
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95,
Nr 34, poz.199 i Nr 43, poz. 253 z późn. zm.).
4. Ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych
w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198 i Nr 43, poz. 253 z późn.
zm.).
5. Niniejszego Statutu.
§ 2.
Biblioteka jest jednostką organizacyjną Gminy Czerwin.
§ 3.
Siedzibą Biblioteki jest Czerwin a terenem jej działania gmina Czerwin.
§ 4.
Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Czerwin.
§ 5.

Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna
im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce, pełniąca zadania Biblioteki Powiatowej dla powiatu
ziemskiego ostrołęckiego.
§ 6.
Biblioteka może używać pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła, a w otoku
nazwę w pełnym brzmieniu.
§ 7.
Biblioteka wchodzi w skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej.

II.

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI
§ 8.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych
mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury w lokalnym środowisku.
§ 9.
Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
1. Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
w tym dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek
kulturowy, naukowy i gospodarczy.
2. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, informowanie
o zbiorach własnych i innych bibliotek.
3. Popularyzacja książki, czytelnictwa i biblioteki w środowisku.
4. Upowszechnianie wiedzy o regionie.
5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury i organizacjami
społecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych
lokalnego społeczeństwa.
§ 10.
Biblioteka może podejmować inne działania w dziedzinie kultury i oświaty, wynikające
z potrzeb społeczeństwa.

III.

ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§ 11.
Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na
zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora powołuje Wójt Gminy w Czerwinie po
zasięgnięciu opinii Regionalnego Związku Pracowników Bibliotek Publicznych w Ostrołęce
i Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Ostrołęce.
§ 12.
Biblioteka zatrudnia pracowników działalności podstawowej i obsługi. Pracowników
zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.
§ 13.
1. Dyrektor i pracownicy biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych
stanowisk kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Kultury w sprawach
wymagań kwalifikacyjnych, zasad i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających
do zajmowania określonych stanowisk w instytucjach kultury.
2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określane są na podstawie właściwych
przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek jako instytucji kultury.
§ 14.
Biblioteka i jej filie powinny być zorganizowane w sposób zapewniający mieszkańcom
dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji.
§ 15.
Biblioteka prowadzi wypożyczalnię, czytelnię oraz Filie Biblioteczne w Piskach i Suchcicach.
Biblioteka może prowadzić punkty biblioteczne.
§ 16.
1. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych
komórek organizacyjnych ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym.
2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin wypożyczalni i czytelni
ustalony przez dyrektora Biblioteki.

IV.

GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§ 18.
Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach
Art. 27 – 29 Ustawy z dn. 15.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr. 13, poz. 123).
§ 19.
Biblioteka finansowana jest z budżetu Gminy Czerwin, a także z dochodów własnych,
darowizn, dotacji i innych źródeł.
§ 20.
Biblioteka może pobierać opłaty (zgodnie z Art. 14 Ustawy o bibliotekach):
1. Za usługi kserograficzne.
2. Za nie zwrócone w terminie wypożyczone materiały biblioteczne.
3. Za uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych.
4. W formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne.
5. Za korzystanie z Internetu.
Wpływy z powyższych opłat przeznaczone są na cele statutowe Biblioteki.
§ 21.
Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych
przepisach a dochód przeznaczać na realizację celów statutowych.

V.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22.
Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

