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RADY GMINY CZERMIN

z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprrwie nada[ia strtutu Gminnej Bibliotece Publiczrej r Czerminie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 199or, o samorządzie gminnym ( tekstjednolity : Dz' U.
z2o0h Nr l42, poz' I59I zpódl. an') oraz ań. 13 ust. li 2 ustawy zdnia Ż5 pailżenl'ika 199l L
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultumlnej ( tekst j€dnolity: Dz. U. zzotzr'' poz 406) art.ll lrŚ. l i'
3ustaw zd a27 czEtwca l997r. o bibliot€kach ( tekśjedn' Dz' U. z 20l2l. poz642)

Rrda Gminy f cz€rminie
uchwalaconrstępuje:

s 1' Gminnej Bibliotece Publicmej w czerminie nadaje się statut stanowi@y zalącznik do niniejszej uchwały.

s 2. wykonanie Uchwaly powierŻa się wójtowi Gminy czermin.

$ 3. Traci moc dotychczaso\ły statut oninnej Biblioteki Public^ej w czeminie przyjęty Uchwałą Nr
^ XV48/03 z dnia 10.10.2003r.

s 4. Uch\ł'.ła wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr l do Uchwały Nr xxIIVl l9120l2

Rady Gminy Częrmin

z dnia 14 grudnia 2012 r.

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERMINIE

I. Postanowienia osóln€

$ 1. Gminna Biblioteka Publicma w czerminie Żwala w dalszym cią8u niniejszego statutu ,,Bibliotęką'', działa
napodstawie:

l. Ustawa z dnia 25 paź]lzięrnjka 1991 r' o orgadmwaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jedn.
Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz 123, ost. zm.DzU.2011 r. Nr 207, poz. 1230)

2' Ustawa z27 sierpnia.2oog r' o finansach publicmych (Dz.U' z 2009 r. Nr 15,7,poz. l24o z późn. zm.)

. 3. Ustawa z29 wrŻeśnia 1994 I' o rachunkowości ( tekst jedn' Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn' zm.)

4. Ustawa o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r. (tE](ś jedn. Dz. U . z 2OtZr. poz. 642)

5. Niniejszego Statutu

$ 2. Organizatorem Bibliotekijest cmina Czermin.

$3.Biblioteka jest samorządową instyfucją kultury podlegającą wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury
prowadzonego przez Organizatora-

$ 4. 1' siedzibą Biblioteki jest miejscowość czemin.

2' Terenem jej działaniajest Gmina czemin'
3. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki spTa\łuje wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

w Rzeszowie.

II. cel€ i Żad'ni.

s 5. Biblioteka działa wcelu zachowania dziedzictwa nafodowego, organizując i zapewniając dostęp do
Żasobów dorobku i kultury polskiej oraz światowej'

S 6. 1. Do podstawowych zadan Biblioteki nalezy:

_ gromadzenie, opracowywanie' przechowyvanie i ochrona materiałów bibliotecmych,

- udostępnianie zbiorów bib]jotecznych,

- prowadŻenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej,

- zachęcanie mieszkanców gminy Czermin do cz}łelnictwą

- umożliwienie korzystania z zasobów innych bibliotek w ramach wymiarry międry bibliotecznej'

2' Pozostałymi zadatiami Biblioteki jest:

_ prowadzenie form pracy z cł1elnikiem shżącym popularyzowa.niu ksiązki, czyelnictwą nauki, sztuki oraz
upowszechnianiu doroblu kulruD gminy.

- udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom cborym i niepełnosprawnym,

- doksŹałcanie i doskonalęnie zawodowe pracowlrików biblioteki'

III. zarzadŻaDi€ i orsanizacia

s 7. 1. organem z,3lządzającym Bibliotekąjest Dyrektor, który kierujej€j działalnością i reprezenfuje inslłtucję
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2. Ą'rektora Biblioteki powotuje i odwofuje wójt Gminy czermin na zasadach okeślonych przepisarni ustawy
o organimwaniu i prowadzeniu działalności kulh'ralnej '

3' Do zakesu obowiązków Dyrektom należy w szczególności|

- dbalość o prawidłowe funkcjonowanie Biblioteki,

- nadzór nad racjonalnym i efektywnym gospodalowaliem środkami finansowymi i materiałowymi Biblioteki

- przedsta\łianie właści\łym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowycĘ finansowych, splawozdań olźrz
wniosków

- wydawanie za.rządzeń wewnętrznych, instrukcji, decyzii i regularninów

- stwarzanie warunłów do podnoszenia kwalifikacji zawodorłych pracołnikó\ł,
_ utrzymywanie kontaktów z kajowymi i zagranicznymi insĄ4ucjami bibliotecznymi administracji rządowej

i samolądowej'

$ 8' Biblioteka posiada trzy filie biblioteczne' w sklad struktury organizacyjnej Biblioteki wchodŻą

- Gminna Bibliotela PublicTna w Czerminie

- Filia bibliotecznaw Bmiu Osuchowskim
, - Filia biblioteczna w otałęry

- Filia bibliotecaa w Trzcianie

s9. 1' Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk
kwalifikacje.

2. wyn€rodzenie Dyrektora ustala wójt Gminy CŻermin.

3' wynagrodzenie pracowników okeśla regulamin \lynagradzaltia zatwierdzaiy przez DyTektora
z u]vzględnienjęm zasad wynikających z odĘbnych pźepisów'

4' Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

Dyrektor dokonuje wobec pozostałych pracowników czynności w sprawach z zakesu plawa pracy.

s 10. 1' Regulamin organizacyjny opracowuje i wprowadza w drodze zaŻądzęnia Dyrcktor, po zasięgnięciu
opinii Wójta Gminy czermin.

2. Zmiana Regulaminu organizacyjnęgo wymaga opinii wójta

ry. Maiat€k i finanse Bibliot€ki

$ ll. 1' Biblioteka prowadzi samodźelną gospodalkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się
- zasadami okeślonymi w odfębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej inst}łucji kulfury.

2' Podstawą gospoda*i finansowej Bibliotęki jest plan finansowy, ustalony prŻez Dyręktora i zatwierdmny
przEz wójta Gminy, zzachowaniem wysokości dotacji orgal;zatorą który w takcie roku kalendarŻowego może
ulec zmianie,

s 12. l. Działalność Biblioteki finansowana j€st ze środków publicznych w famach otrzymy.wania dotacji
podmiotowej, dotacji celowej z budżetu państwa, dotacji celowej z budżetu gminy, dafowizrL Fzychodów
z pobieranych opłat i innych źródeł.

2. wysokośó dotacji podmiotowej dla Biblioteki ustalana jest na podstawie projeku planu finansowego
sporządzanego przez Dyrektora Biblioteki przekazźnego wójtowi Gminy czermin w terminie do 31 paździęrnika
każdego roku.

3' Nadńr nad gospodarkąfinansową sprawllje Wóit Gminy Czermin.

4. obsługę księgowo-finansowąBiblioteki prowadzi Główny Księgowy Biblioteki'

s 13. Dylektor corocznie, w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym' przekłada organizatorowi
spmwozdanie finansowe za poprŻedni rok kalendażowy, które podlega zatwierdzeniu pTzez wójta Gminy
Ćzermin.

Id: 04Bc547A_ t ] l6493F_Aó8I_67l50D24E2l c. UchwaIonv



v. E9s!a!9$9d9lEńE!E9
s 14. Zmiany w statucie mogąbyć dokonane w trybie właścirłym dlajego uchwalenia.
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