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Zal~cznik do uchwaly nr XXXIV1154118 

Rady Gminy w Wisniewie z dnia 11 maja 2018 r. 

STATUT 

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

WWISNIEWIE 

I. Przepisy ogolne 

§ 

Gminna biblioteka publiczna w Wisniewie zwana dalej "Bibliotek,f' dziala na podstawie: 

l. 	Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 0 bibliotekach (Dz. U. z 2018 poz. 574 ze zm.), 

2. 	 Ustawy z dnia 25 paidziemika 1991 r. 0 organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci 

kulturalnej (Dz. U. z 2017 r.862 ze. zm.), 

3. 	 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze 

. zm.). 

4. 	 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 

ze zm.) 


§ 2 


Siedzib~ Biblioteki jest miejscowosc Wisniewo, a terenem jej dzialania Gmina Wisniewo. 

§ 3 

l. 	 Biblioteka jest samorz~dowC) instytucjC) kultury, ktorej organizatorem jest Gmina 

Wisniewo, ktora, zapewnia warunki jej dzialalnosci i rozwoju na poziomie 

odpowiadaj~cym jej zadaniom. 

2. 	 Bezposredni nadz6r nad BibliotekC) sprawujy W6jt Gminy Wisniewo. 

3. 	 Nadz6r merytoryczny nad BibliotekC) sprawuje Wojew6dzka Biblioteka Publiczna w 

Warszawie. 

4. 	 Biblioteka wchodzi w sklad og61nokrajowej sieci bibliotecznej. 


§ 4 


Biblioteka posiada osobowosc prawnC) i jest wpisana do rejestru instytucji kultury 

prowadzonego przez organizatora. 

§ 5 

Biblioteka uzywa pieczyci prostok~tnej i owalnej do identyfikacji zbior6w w brzmieniu 

"Gminna Biblioteka Publiczna w Wisniewie". 
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II. Cele i zadania Biblioteki 

Biblioteka sluzy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb edukacyjnych, infonnacyjnych, 

czytelniczych i kulturalnych mieszkanc6w gminy Wisniewo. 

§ 6 

Do podstawowych zadan Biblioteki nalezy: 

1. 	 Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materia16w bibliotecznych w 

tym materia16w dotyczqcych wlasnego regionu. 

2. 	 Udost«pnienie zbior6w na miejscu, wypozyczanie na zewnqtrz, prowadzenie 


wypozyczen mi«dzybibliotecznych. 


3. 	 Prowadzenie dzia!alnosci infonnacyjnej oraz popularyzacji ksiqzki i czytelnictwa. 

4. 	 Wsp61dzialanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, szkolami i organizacjami w 

zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oswiatowych i kulturalnych 

spolecznosci lokalnej . 

5. 	 Doskonalenie zawodowe pracownik6w Biblioteki. 

6. 	 Doskonalenie fonn i metod obslugi uzytkownik6w Biblioteki poprzez wykorzystanie 

nowych mozliwosci technicznych w tej dziedzinie. 

7. 	 Organizowanie spotkan, wyklad6w, odczyt6w oraz imprez 0 charakterze kulturalnym, 

sportowym i rozrywkowym. 

8. 	 Realizowanie konsekwentnej polityki kulturalnej na terenie gminy poprzez tworzenie 

kalendarza cyklicznych przedsi«wzi«c i imprez kulturalnych 

§ 7 

Biblioteka moze podejmowac inne zadania dla zaspokajania potrzeb czytelniczych i 

infonnacyjnych mieszkanc6w gminy. 

III. Organy Biblioteki i jej organizacja 

§ 8 

1. 	 Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, kt6ry zarzqdza instytucjq i reprezentuje jq na 

zewnqtrz. 

2. 	 Dyrektora Biblioteki powoluje i odwoluje W6jt Gminy Wisniewo. 

3. 	 Pracownik6w zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor Biblioteki. 

4. 	 Akta osobowe pracownik6w prowadzi Dyrektor Biblioteki. 


§ 9 

1. 	 Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadac kwalifikacje odpowiednie do 

zajmowanych stanowisk i pelnionych funkcji okreslone w odr«bnych przepisach. 

2. 	 Zasady wynagrodzenia pracownik6w Biblioteki okreslajq odr«bne przepisy. 


§ 10 


Organizacj« wewn«trznq Biblioteki okresla regulamin organizacyjny Biblioteki zatwierdzony 

przez Dyrektora. 
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IV. Gospodarka finansowa Biblioteki 

§ 	 11 

1. 	 Biblioteka prowadzi gospodarky finansow~ na zasadach okrdlonych dla instytucji 

kultury. 

2. 	 Podstaw~ gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy. 


§ 12 


1. 	 Dzialalnosc Biblioteki jest finansowana z budzetu Gminy Wisniewo, a takze z 

dochod6w wlasnych, darowizn, dotacji celowych i innych :h6de1. 

2. 	 Obslugy finansow~ Biblioteki prowadzi Urz~d Gminy po podpisaniu stosownego 

porozumienia. 

3. 	 Sprawozdania finansowe zatwierdza W6jt Gminy. 


§ 13 


1. 	 Uslugi Biblioteki s~ og61nie dostypne i bezplatne. 

2. 	 Biblioteka moze pobierae oplaty za swoje uslugi w zakresie dopuszczonym przez 

ustawy 0 bibliotekach, a wplywy przeznaczye na cele statutowe. 

V. Przepisy koncowe 

§ 	 14 

Zmiany statutu mog~ bye dokonywane w trybie okreslonym dla jego nadania. 

przewodn~~cLR~dJ Gminy 

Iwon~u~ 


