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Załącznik do uchwały 
Nr XXXV/204/06 

Rady Gminy Dmosin 
z dnia 26 kwietnia 2006r. 
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 I .                Przepisy ogólne 
      

        § 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie zwana dalej „ Biblioteką ” 
                jest samodzielną instytucją kultury, dla której organizatorem jest 
               Gmina Dmosin, wpisaną do Rejestru instytucji kultury prowadzonego 
               przez Gminę Dmosin i posiada osobowość prawną. 

 
  § 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie działa na podstawie : 

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. z 1997 r. Nr 85, 
poz.539, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 
113, poz.984 i z 2004r. Nr 238,poz. 2390);                                                                                

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności Kulturalnej ( Dz .U. z 2001r. Nr 13,poz. 123, z 2002r. Nr 41, 
poz. 364, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 
2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598 oraz z 2005r. Nr 131, poz. 1091 i 
Nr 132,poz. 1111); 

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558,Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 ,  Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 
1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128) 

             
      § 3.    Siedziba Biblioteki znajduje się w Dmosinie, a terenem jej 
                 działalności jest teren  Gminy Dmosin. 
 
       § 4.   Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawują :Wojewódzka  
                 Biblioteka  Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi   
                 oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach  
                 wykonująca zadania  Statutowej Biblioteki   Publicznej.  
 
     § 5.    Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej w brzmieniu  ” Gminna 
               Biblioteka Publiczna w Dmosinie 95-061 Dmosin tel. (046) 874-62-30 
                oraz okrągłej w brzmieniu  ” Gminna Biblioteka Publiczna w 
               Dmosinie”. 
 
 
 
 
 
II.             Cele i zadania Biblioteki 

        
 

    § 6. 1  Biblioteka służy zaspakajaniu potrzeb kulturalnych, 
                  oświatowych i informacyjnych mieszkańców gminy  
                  Dmosin oraz uczestniczy w   upowszechnianiu wiedzy i  
                  kultury. 
              2. Biblioteka może prowadzić działalność dokumentacyjną,  
                  badawczą i wydawniczą .  
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    § 7. Do podstawowych zadań Biblioteki należy: 
            
          1)  gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie  materiałów bibliotecznych  
                służących rozwijaniu  czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych  
                i samokształceniowych; 
           2)   pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno –bibliograficznej; 
           3)  gromadzenie piśmiennictwa oraz wszelkich materiałów 
               dokumentujących dorobek kulturalny, gospodarczy  i  naukowy gminy;  
           4)  udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na 
                 zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej; 
           5)  organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów  

  bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym;  
           6)  popularyzacja ksiązki i czytelnictwa poprzez organizowanie 
                różnych form pracy z czytelnikiem i upowszechnianie  
               dorobku kulturalnego Gminy; 
           7)  tworzenie i udostępniania własnych baz danych  
               katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych;  
           8)  współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucji i 
               organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i   
               zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych 
               społeczności lokalnej. 

 
§ 8. Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspakajania  
       potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Dmosin. 

 
   

 
 
 
III.               Organy Biblioteki i jej organizacja 

 
   § 9. 1. Na czele Biblioteki stoi kierownik, który zarządza   Biblioteką i reprezentuje  
              ją na  zewnątrz. 
          2. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy Dmosin. 

 
  § 10. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników bibliotekarzy a w  
               miarę potrzeb mogą być zatrudnieni pracownicy  
               administracji i obsługi. 
          2. Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia 
                kierownik Biblioteki. 
          3. Kierownik oraz pracownicy powinni posiadać kwalifikacje  
              odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych  
              funkcji, określone w odrębnych  przepisach. 
         4.Pracownicy Biblioteki wynagradzani są wg zasad ustalonych   
             w odrębnych przepisach. 

 
  § 11. Biblioteka może prowadzić wypożyczanie, czytelnie, oddziały 
          dla dzieci i filie biblioteczne , służące zaspakajaniu potrzeb  
          czytelniczych i kulturalno- oświatowych. 
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   § 12. Zasady i warunki  korzystania z Biblioteki określa Regulamin  
            nadany przez jej kierownika. 
   
   § 13. Przy Bibliotece mogą działać Koła Przyjaciół i Miłośników 
            Biblioteki. 

 
 
 
 
 

IV.                 Gospodarka finansowa Biblioteki 
 
    § 14. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansowa na zasadach  

  określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu  
   działalności kulturalnej. 

 
    § 15. Działalność Biblioteki jest finansowana w drodze dotacji  

   z budżetu Gminy  Dmosin , środków otrzymywanych od  
    osób fizycznych i prawnych oraz z  innych źródeł. 

           
      § 16. Podstawą  gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny 
                plan działalności z zachowaniem wysokości dotacji  
                Gminy Dmosin. 

 
     § 17. Biblioteka może w ramach obowiązujących przepisów  

   pobierać opłaty za  usługi i wydawnictwa a wpływy 
    przeznaczać na cele statutowe.  

 
 
 

V.  Przepisy końcowe 
 

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

 
 

       
        

 
 


