Uchwala Nr 1V150/2003
Rady Gminy Pawtowice

z dnia 24 stycznia 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawlowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy zdnia 8 rnarca 1990 r. o sarnorzqdzie grninnyrn (tekst
jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z poin. zrnianarni) w zwiqzku z art. 11 ustawy z dnia
27 czewca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 z 1997 r. poz. 539 z p6in. zrnianarni)
i po pozytywnyrn zaopiniowaniu przez Kornisje Dzialalnosci Spotecznej.
Rada Gminy Pawlowice
uchwala

-

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawlowicach, ktorego tekst stanowi za@cznik do niniejszej
uchwaly.

Traci rnoc Uchwata Nr Vl47199 Rady Grniny Pawlowice z dnia 19 lutego 1999 r. w sprawie zrniany i
ustalenia jednolitego tekstu Statutu Grninnej Biblioteki Publicznej w Pawtowicach oraz Uchwata
Nr XV1117612000 Rady Grniny Pawtowice z dnia 17 rnarca 2000 w sprawie zrnian w Statucie
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawtowicach.

Wykonanie uchwaly powierza sie Wojtowi Grniny Pawtowice.

Uchwata wchodzi w iycie z dniern podjecia.

RADA GMlNY PAWtOWICE
ul. Zjednoczen~a50
43-250 Pawtowice
woj. slaskie

Zdqcznik
do uchwaly Nr lVl5012003
Rady Gminy Pawlowice
z dnia 24 stycznia 2003 r.

STATUT
GMINNEJ BlBLlOTEKl PUBLICZNEJ
w PAWLOWICACH

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawlowicach zwana w dalszej treSci statutu "Bibliotekq" zostata
utworzona dnia 20.X11.1948 r. przez Wydziai Powiatowy w Pszczynie na podstawie Dekretu z dnia
17.04.1948 r. 0 bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi.

-

Biblioteka dziaia w oparciu o obowiqzujqce przepisy prawa, a w szczeg6lnosci:
1. Ustaw? z dnia 27 czelwca 1997 roku o bibliotekach IDz. U. z 1997 r. Nr 85 poz. 539
z poiniejszymi zmianamil
2. Ustawe z dnia 25 paidziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziatalnoSci kulturalnej
IDz. U. Nr 13 poz. 123 z 2001 r. z p6iniejszymi zmianamil
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym IDz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.
z poiniejszymi zmianamil
4. Ustawy o finansach publicznych IDz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z poiniejszymi
zmianamil

Siedzibq Biblioteki jest Sdectwo Pawlowice a terenem jej dziatania Gmina Pawlowice

-

1. Biblioteka jest organizowana i prowadzona prrez Gmine Pawtowice zwanq Organizatorem.
2. Organizatorzapewnia w a ~ n kdziatalnoSci
i
i rozwoju Biblioteki odpowiadajqce jej zadaniom.
3. Gminna Biblioteka Publiczna uzyskaia osobowoSC prawnq z chwilq wpisania jej do rejestm.
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Nadzor meryloryczny nad dziatalnoSciq Biblioteki sprawuje Biblioteka Slqska w Katowicach,
a w zakresie organizacji i funkcjonowania organ zaloiycielski.

II. Cele i zadania Biblioteki

Biblioteka stuzy zaspokajaniu potrzeb ~Swiatowych, kulturalnych i inforrnacyjnych ogotu
spoteczenstwa oraz uczestniczy w upowszechnianiuwiedzy i kultury.

Do podstawowych zadan Biblioteki naleiy:
1. Gromadzenie, oprawwywanie, przechowywanie materiaMw bibliotecznych ze szczegolnym
uwzglgdnieniem wydawnictw dotyczqcych wlasnego regionu.
2. Udostgpnianie zbiorow bibliotecznych na miejscu, wypozyczanie do domu oraz prowadzenie
wypozyczen migdzybibliotecznych dla wszystkich czytelnikow zuwzglgdnieniem
szczeg6lnych potrzeb dzieci i mbdzieiy oraz ludzi niepeinosprawnych.
3.
Prowadzenie dziaialnosci informacyjno-bibliograficznej poprzez informowanie o zbiorach
wlasnych, innych bibliotek i osrodkow informacji naukowej.
4.
5.

6.

-

WspMziatanie z bibliotekami wchodzqcymi w skiad ogolnokrajowej sieci bibliotecznej.
WspMzialanie z innymi instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami
i towarzystwami w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb ohiatowych i kulturalnych
spoteczenstwa.
Promocja ksiqiki i Biblioteki.

Biblioteka m o i e podejmowac inne dziaiania majqce na celu zaspokajanie potrzeb
Srodowiska oraz realizacjq ogolnokrajowej ilokalnej polityki bibliotecznej.
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I. Uslugi Biblioteki sq ogolnie dostgpne i bezptatne.
2. Optaty mogq byc pobrane:
a) za usiugi bibliograficzne, kserograficzne oraz wypozyczenia migdzybiblioteczne,
b) za wypozyczenia materiaMw audiowizualnych,
c) w formie kaucji za wypozyczone materiaiy biblioteczne,
d) za nie zwrocenie w terminie wypoiyczonych materialow bibliotecznych,
e) za uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrocenie materiaMw bibliotecznych.
3. Zasady i warunki konystania z biblioteki okreSla regulamin nadany jej przez Dyrektora.

Ill. Organizacja Biblioteki

1.

2.
3.

4.
5.

Na czele Biblioteki stoi Dyrektor powdywany po przeprowadzeniu postgpowania
konkursowego.
Regulamin konkursu na stanowisko Dyrektora okreela Wojt Gminy.
W pnypadku, jezeli do konkursu nie zgbsi s i zaden
~
kandydat albo w wyniku konkursu
nie zostanie wybniony kandydat, wowczas Wojt powierza stanowisko ustalonemu przez
siebie kandydatowi na okres do 2 lat.
Czynnosci z zakresu Prawa Pracy wobec Dyrektora vqkonuje Wojt Gminy.
Dyrektor reprezentuje Bibliotekg na zewnqttrz, kieruje jej bieiqcq dziaialnosciq oraz podejmuje
wszelkie czynnosci w sprawach z zakresu Prawa Pracy.

Biblioteka prowadzi wypoiyczalnie, czytelnie, oddziaiy dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne
oraz inne formy udostgpniania zbiorow bibliotecznych.

Szczeg6Iowq organizacje wewnetrmq Biblioteki oraz zakres dziaiania poszczegolnych
komorek organizacyjnych okreSla Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora
Biblioteki, po zasiqgnicciu opinii Wojta.
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W sklad Biblioteki wchodzq:
1. Biblioteka Centralna Pawtowice
2. Filia Psiedle" Pawtowice
3. Filia Golasowice
4. Filia Pielgrzymowice
5. Filia Warszowice
6. Filia Knyiowice

-

-

1. W Bibliotece zatrudnia sig pracownikow
zwiqzanych z dzialalnosciq bibliotecznq,
administracyjnqi pracownikow obslugi.
2. Pracownik6w z a t ~ d n i ai zwalnia DyreMor Biblioteki.
3. Osoby zatrudnione w Bibliotece powinny posiadaC kwalitikacje odpowiednie do zajmowanych
stanowisk i pehionych funkcji, okreslonych w odrgbnych przepisach.

Przy Bibliotece mogq dziatak Kota Przyjaci6t Biblideki. Towanystwa Przyjacia Ksiqiki oraz
Fundacje zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki

1. Biblioteka finansowana jest z budietu gminy, dochodow whsnych oraz innych irodel
okreslonych przepisami prawa.
2. Biblioteka prowadzi gospodarkg tinansowq wedlug zasad okreslonych w art. 27 29 ustawy
zdnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i pmwadzeniu dziahlnosci kulturalnej (Dz. U. Nr 13.
poz. 123 z 2001 r. z pjiniejszymi zmianami) kierujqc sig zasadq efektywnosci wykotzystania
srodkow i mienia.

-

-

Dyrektor zarzqdza majqtkiem biblioteki w ramach zwykiego zarzqdu w trybie art. 45
ustawy o samorqdzie gminnym.

Podstawq gospodarki finansowej Biblioteki jest plan dzialalnosci zatwierdzony przez Dyrektora
z zachowaniem wysokohci dotacji przyznanej na dzia(alnoS6 zgodnie z uchwatq budietowq Rady
Gminy.

Biblioteka moie pmwadzik dzialalnoSk gospodarczq na zasadach okrehlonych odrgbnymi
przepisami. Dochod z dziatalnosci gospodarczej plzeznaczony bgdzie na cele statutowe
Biblioteki.
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V. Postanowienia koricowe
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Statut nadaje Organizator Biblioteki.
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Zmiany niniejszego Statutu mogq bye dokonane w trybie okreslonym dla jego nadania.

