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Poz. 82
UCHWAŁA NR XLVIII/219/2017
RADY GMINY STANIN
z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Staninie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 11 ust 1 i 3 ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642, z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017r. poz. 862, z późn.
zm.) – Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Staninie w brzmieniu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/112/2016 Rady Gminy Stanin z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie nadania
statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Staninie. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z 2016r poz. 674).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanin.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zofia Czubek
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Załącznik
do uchwały Nr XLVIII/219/2017
Rady Gminy Stanin
z dnia 24 listopada 2017r.

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W STANINIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie zwana dalej ,,Biblioteką” posiada osobowość prawną, jest
samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Stanin
zwaną dalej ,,Organizatorem”.
§2
Biblioteka działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012, poz. 642 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2017r. poz. 862 z poźn. zm.),
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z póżn. zm.),
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.),
5) niniejszego statutu.
§3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Biblioteka nosi nazwę Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie.
Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina Stanin.
Siedzibą Biblioteki jest budynek Biblioteki Głównej w miejscowości Kosuty pod numerem 4a.
Terenem działania Biblioteki jest obszar Gminy Stanin.
Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Stanin.
Biblioteka prowadzi punkty biblioteczne na terenie Gminy Stanin.
§4

1. Nadzór organizacyjny nad Biblioteką, sprawuje Wójt Gminy Stanin.
2. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką wchodzącą w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej sprawuje
Miejska Biblioteka Publiczna w Łukowie pełniąca funkcję Biblioteki Powiatowej.
§5
1. Biblioteka używa pieczęci prostokątnej w brzmieniu: „GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
KOSUTY 4A 21-421 TUCHOWICZ POW. ŁUKOWSKI WOJ. LUBELSKIE” oraz owalnej do
identyfikacji zbiorów o treści : „BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY STANIN”
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2. Biblioteka używa pieczęci prostokątnej o treści zawierającej nazwę Biblioteki w pełnym brzmieniu,
adres siedziby, NIP, REGON

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§6
Biblioteka jest główną publiczną biblioteką gminną. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb
czytelniczych, oświatowych i kulturalnych społeczności gminnej, upowszechnianiu wiedzy i nauki,
rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej na terenie Gminy Stanin.
§7
Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, w tym
materiałów dotyczących własnego regionu,
2) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany
międzybibliotecznej oraz prowadzenie punktów bibliotecznych,
3) prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzacja książki i czytelnictwa,
4) organizowanie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz
upowszechnianiu i dorobku kulturalnego Gminy,
5) planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia kulturalno- sportowego czytelników
w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe biblioteki,
6) angażowanie wszystkich czytelników do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
7) uczestnictwo w imprezach kulturalno-sportowych organizowanych na obszarze działania
biblioteki,
8) organizowanie kursów, szkoleń dla czytelników,
9) współdziałanie w zakresie rozwoju form aktywnego wypoczynku z właściwymi instytucjami
i organizacjami,
10) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji
zadań kulturalno-sportowych biblioteki.
§8
Biblioteka może podejmować inne zadania niż określone w § 7 dla zaspokajania potrzeb
czytelniczych, informacyjnych oraz kulturalno-sportowych mieszkańców Gminy.

III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§9
1. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy Stanin na zasadach określonych w Ustawie
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 862)
2. Dyrektor kieruje działalnością biblioteki, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu
prawa pracy.
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§ 10
Dyrektor powinien posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska i pełnionej
funkcji, określone w odrębnych przepisach.

§ 11
1. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki określone jest na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników
instytucji kultury (Dz.U. z 2015r. poz.1798 z późn.zm.)
2. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora w trybie
określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora.
4. Przy Bibliotece mogą działać koła przyjaciół Biblioteki, towarzystwa i fundacje zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

§ 12
Gminna Biblioteka Publiczna stanowi samodzielną jednostkę kulturalną na terenie Gminy.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§ 13
1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarką finansową w ramach posiadanych środków, na zasadach
określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2017r. poz. 862 z poźn. zm.).
2. Bieżąca działalność i zobowiązania Biblioteki są finansowane z uzyskiwanych przychodów, którymi
są:
1) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu gminy,
2) dotacje celowe z budżetu państwa,
3) przychody z pobieranych opłat,
4) przychody z prowadzonej działalności,
5) środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych,
3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora
z zachowaniem wysokości przyznanych środków finansowych przez organizatora.

§ 14
Biblioteka może, w ramach obowiązujących przepisów pobierać opłaty za usługi, a wpływy
przeznaczać na cele statutowe.
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§ 15
Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych
przepisach. Dochód z działalności gospodarczej biblioteki służy realizacji celów statutowych.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 16
Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

