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UCHWAI,A NR XXVV286/16
RADY GMINY SIERAKOWICE
z dnia22listopada 2016 r.

w

sprawie: nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Sierakowice

Napodstawieart. lBust.2pkt9lit.,,h",art, 15 orazarL4) ust.2pkt2 Ustawy zdnia8marca1990r,o
samorz1dziegminnym(tekstjednolityDz.U.z2016r.,poz.446zpoLn.zm)wzw, zart.73 ust.1 i2ustawyz
dnia25 puldziernikal99l r. o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnoSci kulturalnej (tekst jednolityDz.U.z
2012 r. poz.406 p62n. zm.) oraz art. li ust.1 i 3 ustawy z dnia2J czerwca 1991r, o bibliotekach ( tekst
jednolity DzU. z20l2r. ,po2.642 zp62n.zm)
Rada Gminy Sierakowice u c h w a I

a,

co nastgpuje

:

$ 1. Nadaje sig Statut Bibliotece Publicznej Gminy Sierakowice w brzmieniu stanowi4cym zaL1cznik do
niniejszej uchwaty.
$ 2.

Z

w

dniem wej6cia

Zycie niniejszej uchwaly traci moc Uchwala Rady Gminy Sierakowice

Nr XLI/308/02 z dnia26lutego 2002r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Sierakowice
$ 3. Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Sierakowice
$ 4. Uchwala wchodzi

w Lycie po uplywie 14 dni od

dnia

jej

ogloszenie

w Dzienniku

Urzgdowym

Woi ew6dztwa Pomorskieso
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Zal4cznik do Uchwaly Nr XXVI/286/16
Rady Gminy Sierakowice

z dnia22listopada 2016 r.
Statut Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice

Rozdzial

l.

Postanowienia og6lne
$ 1. 1. Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice, zwana dalej ,,Bibliotek4" utworzona zostala Uchwal4
Nr XLI/306/02 Rady Gminy Sierakowice z dnia2002-02-26.
2. Biblioteka

jest samorz4dow4 instytucj4 kultury podlegaj4c4 wpisowi do rejestru instytucji kultury

or ganizator a, dzialaj 4c 4

1) ustawy

z

w

s

zcze 96 I no

dnia 27 czerwca 1997

S

c

i na

po

dstaw ie

:

r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012, poz. 642 z p62n. zm.), zwanej dalej

,,ustawE o bibliotekach",

2) ustawy z dnia25 paldziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnoSci kulturalnej
22012 r., poz. 406 z poLn. zm.),

(tj.

Dz. U.

3) ustawy zdnia2T sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 22013, poz. 885 zpoZn. zm.),
4) ustawy zdnia29 wrzeSnia 1994r. o rachunkowoSci (Dz. U.2073, poz.330 zezm.)
5) przepis6w wykonawczych wydanych na podstawie podanych ustaw,
6) postanowiefr niniejszego Statutu.
3. Biblioteka moheu?ywai skr6conej nazwy'. BPG Sierakowice.
$ 2. 1. Siedziba

Biblioteki mieSci sig w Sierakowicach, a podstawowym terenem dzialalnoSci jest gmina

Sierakowice.
2. Biblioteka realizuje swoje zadania bezpoSrednio

w swojej siedzibie oraz za poSrednictwem Filii w

Gowidlinie,
3. Biblioteka moze prowadzi(, oddzialy i punkty biblioteczne.

i

$3. l.Biblioteka jest samorz4dow4 instytucj4 kultury prowadzonq
S

finansowan1 przez Gming

ierakowice zw an1 dalej Organi zator em.
2. Organem nadzoru Organizatorajest Rada Gminy Sierakowice.
3. Organizator Biblioteki zapewnia warunki dzialalnoSci i rozwoju odpowiadaj4ce jej zadaniom.
4. Biblioteka posiada osobowo6i prawn4 i samodzielnie prowadzi gospodarkg finansow4.

5. Filia nie posiada osobowoSci prawnej
finansowym ustalonym przez Dyrektora.

i

dziala

w oparciu o Srodki

przeznaczone dla

6. Biblioteka posluguje sig pieczgci4 podluZn4 zawieraj1c4nuwg Biblioteki o treSci

Filii w planie

:

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY SIERAKOWICE
83-340 SIERAKOWICE, ul, Dworcowa

1

NIP 589-1 7- 57 -864, REGON 0009707 I 5
tellfax 58 681 60
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Rozdzial2.
Cele i zadania Biblioteki

celem statutowym Biblioteki jest organizowanie
kulturalnej w zakresie upowszechniania i rozwoju czytelnictwa,
$ 4. 1. Podstawowym

i

prowadzenie dzialalnoSci

2. Biblioteka realizuje cele okeSlone w ustawie o bibliotekach, w szczeg6lnoSci:
1) zaspokajapotrzeby czytelnicze, edukacyjne, informacyjne i kulturalne spoleczefistwa,

2) uczestniczy

w

i

upowszechnianiu wiedzy

kultury, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem

dorobku

kulturalnego regionu pomorskiego.
$ 5. 1. Do zadair

Biblioteki nalezy:

1) gromadzenie, w tym zakup nowoSci wydawniczych i prenumerowanie prasy,

2) opracowywanie, przechowywanie i ochrona material6w bibliotecznych, w tym dotycz4cych wiedzy o
wlasnym regionie oraz dokumentuj4cychjego dorobekkulturowy, naukowy i gospodarczy,
3

) obsluga oraz zaspokajani e potrzeb uZytkownik6 w poprzez'.
a) udostgpnianie zbior6w na miejscu, wypo?yczanie nazewn4trz,

b)vrypo\czanie

filii i

punktom bibliotecznym orM innym bibliotekom na zasadzie wypolyczeh

migdzy bi bliotecznych,

c) prowadzenie dziatalnoSci informacyjnej, zvilaszcza informowanie o zbiorach wlasnych oraz zbiorach

innych bibliotek,
d) umozliwianie dostgpu do nowoczesnej technologii informatycznej poprzez organizowanie i
prowadzenie czylelni informatycznych w Bibliotece i filii,
e) organizowanie czytelnictwa

i

udostgpnianie material6w bibliotecznych osobom niepelnosprawnym,

starszym i chorym,
4) upowszechnianie czytelnictwa wSr6d spolecznoSci lokalnej ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem dzieci i
mtodzie?y poprzezi
a) organizowanie zajg1 czytelniczych, warsztat6w, imprez kulturalno-edukacyjnych, konkurs6w

i innych

dziatah z dziedziny edukacji kulturalno-wychowawczej promuj4cych czytelnictwo,

dzieci

b) rozwijanie zainteresowafi czytelniczych
plac6wkami oSwiaty,
c) wsp6ludzial

w

czytelnictwo,

i

mlodzie?y

w

ramach wsp6lpracy

z

lokalnymi

organizowaniu przez Gminny OSrodek Kultury imprez promuj4cych ksi4Zkg i
szczeg6lnym uwzglgdnieniem piSmiennictwa regionalnego (spotkarria autorskie,

ze

wystawy i in.),
5) promowanie dz\alah Biblioteki w prasie lokalnej i na stronie internetowej,
6) sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad

bielqcych prac bibliotecznych, planowania

i

fili1

poprzez udzielanie pomocy

w

zakresie organizacji

sprawozdawczoSci oraz promowania dziata| kulturalno-

edukacyjnych,
7) szkolenie i doskonalenie zawodowe pracownik6w Biblioteki i

filii,

8) realizacja zaleceh Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
sprawozdawczoSci i zmian w przepisach.

w Kaftuzach w sprawach dotycz4cych

Rozdzial3.
Organy zarzqdzajqce, doradcze i nadzorcze
$ 6. 1. Dyrektor zarzqdza caloksztaltem dzialalno3ci Biblioteki, czuwa nad
odoowiedzialnv.
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2.Do zadafi dyrektora naleZy:
1) kierowani e bie24c4 dzialalnoici4,

2) reprezentowanie Biblioteki na zewn4trz,
3) zarz4dzanie maj 4tkiem

B ibl

ioteki,

4) zatrudnianie i zwalnianie pracownik6w,
5) wydawanie zarz4dzeh, instrukcji i polece6,
6) ustalenie rocznego planu dzialalno$ci,
7) przygotowanie projektu rocznego planu finansowego,
8) sporz4dzenie rocznego sprawozdani a z dz\alalnoici,
9) wystgpowanie, w zaleZnoSci od potrzeb, z wnioskiem o udzielenie dotacji narealizacjg zadafi objgtych
mecenatem pafistwa i na dofinansowanie biezEcych zadan wlasnych,
10) pozyskiwanie Srodk6w

zzewn4trzw ramach projekt6w grantowych orazod sponsor6w.

$ 7. 1. Dyrektor zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej
kt6rej celem jest zapewnienie:

i

efektywnej kontroli zarz4dczej,

1) zgodnoSci dzialalnoSci z przepisami prawa oraz procedurami wewngtrznymi;

2) skutecznoSci i efektywnoSci dziala6;
3) wiary godnoSci sprawozdari;
4) ochrony zasob6w;

5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postgpowania;
6) efektywnoSci i skutecznoSci przeplywu informacji;
7

)

zar z4dzani a

ryzykiem.

$8. l.Bibliotek4 Publiczn4 Gminy kieruje dyrektor powolywany przez Organizatora w trybie i na
o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnoSci kulturalnej. Odwolanie

zasadach okreSlonych w ustawie
nastgpuje w tym samym trybie

2. W6jt Gminy wykonuje wobec Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy czynnoSci
pracy ijest jego zwierzchnikiem sluzbowym,

z

zabesu prawa

3. W przypadku nieobecnoSci dyrektora pracE Biblioteki kieruje .vqyznaczony pracownik.
$ 9. L Szczeg6low4 organizacjg wewngtrzn4 Biblioteki okreSla Regulamin organizacyjny, opracowany i
wprowadzony w drodze zarz4dzenia przez Dyrektora, po zasiggnigciu opinii Organizatora oraz opinii
dziataj4cych w niej organizacji zwiEzkowych i stowarzyszeri tw6rc6w.

z

2. Zasady korrystania
Biblioteki
wprowadzon e zar z4dzeniem Dyrektora.
$ 10. 1. Dyrektor
ksiggowego.

realizuje zadania

i
w

udostgpniania zbior6w okreSlajq regulaminy wewngtrzne
zakresie gospodarki finansowej

Vzy pomocy gl6wnego

2. Gl6wny ksiggowy dziala w ramach kompetencji okre$lonych w Regulaminie organizacyjnym i
udzielonych mu przez Dyrektora upowaznief, ponosz4c przed nim odpowiedzialnoi(, za podejmowane
decyzje i skutki swoich dzialah.
3. Do dokonywania czynnoSci prawnych

w imieniu Biblioteki upowaZniony jest samodzielnie dyrektor

lub jego pelnomocnik, dziataj4cy w granicach udzielonego pelnomocnictwa.
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4.Ieheli crynnoSi prawna obejmuje rozporzqdzenie mieniem lub moZe spowodowac
woli wymagana jest kontrasygnata

zobowiryafi finansowych, do skutecznoSci oSwiadczenia

powstanie
gl6wnego

ksiggowego.
$ 11. L Dyrektor jest przelohonym pracownik6w Biblioteki
prawa pracy.

i wykonuje wobec nich

czynnoSci z zakresu

2, Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracownik6w Biblioteki, powoluje i odwoluje kierownika

filii.

3. Kierownik filii dziala w ramach kompetencji okreSlonych w Regulaminie organizacyjnym
odpowiedzialnoSi za realizacjg zadah przed Dyrektorem.

i

ponosi

$ 12. 1. Przy Bibliotece mog4 dziala( kola prryjaci6l biblioteki, kluby, stowarzyszenia, fundacje o
charakterze kulturalno-spolecznym, utworzone i dziahajqce na podstawie obowiqzuj4cych przepis6w prawa.
2.

Biblioteka wchodzi

w

sklad og6lnokrajowej sieci bibliotecznej. Nadz6r merytoryczny

dzialalnoSci4 Biblioteki sprawuje Miejska
okreSlonym w ustawie o bibliotekach.

i

Powiatowa Biblioteka Publiczna

w

Kartuzach

w

nad

zakresie

Rozdzial4.
Nadz6r nad dzialalnoSci4 Biblioteki
$ 13.

l.

Organem doradczo-kontrolnym Biblioteki jest W6jt Gminy.

2. W6jt Gminy

:

1) opiniuje przedlozony przezDyrektora projekt rocznego planu finansowego;

2) opiniuje wnioski o udzielenie dotacji celowych na realizacjg zadah objgtych mecenatem paristwa orazna
dofinansowanie bieZ4cych zdair wlasnych;
3) ocenia dzialalnoSi Biblioteki na podstawie sprawozdaniarccznegq

4)

moZe

zglosi( wlasne propozycje do planu dzialalnoSci i planu finansowego;

5) opiniuje propozycje zmian Statutu, atakhe mohe zglasza6 wlasne w tym zakresie.
3. W razie ogloszenia konkursu na stanowisko Dyrektora,
skladu komisji.

W6jt wyznacza trzech przedstawicieli

4. Sprawy sporne pomigdzy W6jtem a dyrektorem rozslrzyga Rada Gminy.
powolad niezalelny ch arbitr6w.

do

W tym celu Rada moze

$ 14. 1. Nadz6r administracyjno-finansowy nad Bibliotek4 sprawuje W6jt Gminy.
2. Nadzorowi podlega:
1)

prawidlowoSi dysponowania przyznanymi Bibliotece Srodkami budzetowymi oraz gospodarowanie
mieniem;

2) przestrzeganie obowi4zuj4cych przepis6w dotycz4cych organizacji pracy i spraw pracowniczych,

Rozdzial5.
Zasady gospodarki
$ 15.

fi

nansowej

i nabyt4 czgsci4 mienia oraz prowadzi
ramach posiadanych 5rodk6w, kieruj4c sig zasadami efektywnoSci ich

l.Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzielon4

samodzieln4 gospodarkE
wykorrystania.

w

2, Podstaw4 gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z
zachowaniem wysokoSci dotacji Organizator4 kt6ry w trakcie roku moze ulec zmianie.
3.

Biblioteka sponqdza plan finansowy zgodnie

z

aktualnie obowi4zuj4cymi przepisami ustawy o

finansach publicznych.
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4.

W planie finansowym wyznacza sig kwotg

prueznaczon4

na zakup ksi4Zek, czasopism

material6w bibliotecznyeh.
5. Zrldlafinansowania Biblioteki
I

i

innych

:

) dotacj e przekazane przez Or ganizator a:
a) dotacja podmiotowa

na dofinansowanie dzialalnoSci

bieZ4cej

w

zakesie realizowanych zadah

statutowych, w tym nautrzymanie i remonty obiekt6w;

b) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji;
c) dotacje celowe na realizacjg wskazanych zadah i program6w.

2)przychody zprowadzonej dzialalnoSci gospodarczej,kt6r4Biblioteka moZe prowadzi6,przeznaczone na
realizacjg cel6w statutowych i pokrywanie koszt6w dzialalnoSci bielqcej:
a) uslugi kserokopiarskie, wydruki dokument6w, oprawianie dokument6w

b) prowadzenie sprzeda|y ksi4lek

i

czasopism,

w tym wydawnictw

i in.;

i

egzemplarzy wycofanych z

ksiggozbioru,
c) dzialalnoSd wydawnicza.
d) prowadzenie malej gastronomii, z wyl4czeniem napoj6w alkoholowych;
3) inne przychody, kt6re Biblioteka moze uzyskiwac,
a) Srodki otrzymane od os6b frzycznych i prawnych, w tym darowizny, spadki, zapisy

i in.,

b) przychody z innych 2r6del, dozwolone prawem.

4) dofinansowanie z budzetu pafstwa:

a)dotacje celowe nazadania objgtych mecenatem paristwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub
dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji, z budletu panstwa z czgsci, kt6rej dysponentem jest
minister wla6ciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwanarodowego.
6.

DzialalnoSi gospodarcza, o kt6rej mowa w ust 5 pkt 2 , nie moZe kolidowai z realizacjE zadah

statutowych.
7. Uslugi Biblioteki s4 og6lnodostgpne
1) oplaty mog4

byi pobierane

a) niezwr6 cenie w term in ie

i bezplatne, zzastrzeleniem pkt

1

za:
v,ry p oZy czo

nyc h materi al6w

b

ibl iot eczny ch,

b) uszkodzen ie, zniszczeni e lub niezwr6cenie materiat6w bibliotecznv ch.
c) uslugi reprograficzne,

d) vrypo\ czenia

m

igdrybiblioteczne,

e) inne, zgodnie z aktualnie obowi4zuj4cymi przepisami.
8. WysokoSd oplat, o kt6rych mowa w ust 7 ustala sig w Regulaminie udostgpniania zbior6w.

Rozdzial5.
Zmiana statutu
$ 16. S tatut moZe

byi zmieniony uchwal4 Rady Gminy w trybie wlaSciwym

dla jego nadania.

Rozdzial6.
Przepisy koricowe
$ 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem maj4 zastosowanie odpowiednie przepisy
powszechnie obowiEzuj4ce.
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$ 18. W przypadku polqczenia, podzialu lub likwidacji Biblioteki Publicznej Gminy maj4 zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 25 paldziernika l99l r, o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnoSci kulturalnej (. j.
Dz.U.22012 roku, poz. 406 zp62n. zm.)
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