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UCHWAŁA NR XVI/108/2011
RADY GMINY W OBRAZOWIE

Public key:

Data: 2012-01-17

z dnia 28 listopada 2011 r.
W sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrazowie
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U Z 2001R Nr 142 poz.
1591 z póżn. zm.) , oraz art. 11 ust. 1,2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U 2001 Nr 13, po.123 z póżn. zm.) , oraz ustawy z dnia 27 czerwca
1997r o bibliotekach (Dz. U z 1997r Nr 85, poz. 539 z póżn. zm.) Rada Gminy uchwala:
§ 1. Statut Gminnej Biblioteki Publicznej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrazów.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy w Obrazowie Nr. XI/68/2011r. z dnia 18 lipca 2011r.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Orawiec

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
—2—
Poz. 193
—————————————————————————————————————————————————————————————

Załącznik do Uchwały Nr XVI/108/2011
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia 28 listopada 2011 r.

STATUT
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OBRAZOWIE
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Gminna Biblioteka Publiczna w Obrazowie działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U Nr 85, poz. 539 – z późn. zmian.)
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U 2001 Nr 142, poz. 1591 z
późn. zmian.)
3. Ustawy z dnia 25 października 1991r. – o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tj.
Dz.U 2001 Nr 13, poz. 123 z późn. zmian.)
4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Dz.U. Nr 157, poz 1240 z późn. zmian.
5. Niniejszego Statutu.

§2
1. Gminna Biblioteka Publiczna jest jednostką organizacyjną Gminy Obrazów działającą na zasadach
instytucji kultury.
2. Siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej jest Obrazów, a teren jej działania stanowi Gmina Obrazów.
3. Biblioteka prowadzi 2 filie biblioteczne, w Kleczanowie i w Świątnikach, oddział dla dzieci przy
Gminnej Bibliotece Publicznej w Obrazowie, czytelnie oraz inicjuje działania polegające na
upowszechnianiu kultury.
4. Biblioteka może podejmowad inne zadania dla zaspokajania potrzeb kulturalnych środowiska
lokalnego.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI
§3
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury
na terenie Gminy.
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§4
Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:
1. Gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów dotyczących
własnego regionu.
2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie
wypożyczeo międzybibliotecznych.
3. Organizowanie czytelnictwa.
4. Prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej.
5. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
7. Współpraca w zakresie upowszechniania kultury z placówkami kultury samorządowej, fundacjami i
stowarzyszeniami.
8. Współpraca z innymi jednostkami przy organizowaniu oficjalnych, gminnych obchodów świąt
paostwowych, rocznic i uroczystości patriotycznych, oraz imprez służących promocji Gminy.
9. Współpraca ze środowiskiem kombatanckim w zakresie organizacji uroczystości patriotycznych.
10. Organizowanie oficjalnych spotkao tematycznych, konferencji, wykładów i innych przedsięwzięd
gminnych.
11. Zagospodarowanie terenów publicznych na cele kulturalno-rekreacyjne.

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA BIBLIOTEKI
§5
1. Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i
jest za nią odpowiedzialny.
2. Kierownika Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt w trybie i na zasadach określonych w ustawie o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Kierownik Biblioteki składa Wójtowi Gminy w Obrazowie coroczne sprawozdanie z jej działalności.
4. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.
Pracowników zatrudnia i zwalnia Kierownik Biblioteki.
5. Biblioteka prowadzi swoją działalnośd poprzez filie w Kleczanowie i Świątnikach.
6. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach.

ROZDZIAŁ IV
GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI
§6
Biblioteka finansowa jest z budżetu Gminy, z dochodów własnych, darowizn i innych źródeł.

§7
Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.
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§8
Instytucje kultury uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru
prowadzonego przez organizatora ( art. 14 ustawy z 25 października 1991r. – o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej) .

§9
Biblioteka może pobierać opłaty:
1. Za usługi informacyjne, bibliograficzne oraz wypożyczanie międzybiblioteczne.
2. Za wypożyczanie materiałów audiowizualnych.
3. W formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne.
4. Za nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
5. Za uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych.
6. Wysokośd opłat określa Regulamin Biblioteki.

§ 10
Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej wynagradzani są według regulaminu wynagradzania pracowników
G B P w Obrazowie.

ROZDZIAŁ V
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 11
1. Statut Biblioteki uchwala Rada Gminy.
2. Zmiana treści statutu wymaga podjęcia przez Radę Gminy uchwały o jej zmianie.

