UCHWAŁA NR XXVII/241/2012
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. 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; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 , Nr 134,
poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567), art. 8 ust. 2 pkt 2, art. 11 ust. 1 i
3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r., poz. 642, poz. 908),art. 13 ust. 1 i ust.
2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406) Rada
Miejska w Rzgowie uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVII/220/2001 z dnia 29 czerwca 2001r. w sprawie nadania Statutu
Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/241/2012
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 30 października 2012 r.
STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZGOWIE
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie, zwana dalej „Biblioteką”, jest samorządową instytucją
kultury, działającą w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.
z 2012 r., poz. 406);
2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r., poz. 642, poz. 908);
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);
4) aktu o utworzeniu Biblioteki;
5) niniejszego Statutu.
§ 2. 1. Organizatorem Biblioteki jest jednostka samorządu terytorialnego - Gmina Rzgów.
2. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom, a w
szczególności lokal.
§ 3. 1. Biblioteka jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Rzgów.
2. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury
prowadzonego przez Gminę Rzgów pod nr 2 i posiada osobowość prawną.
3. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
§ 4. Siedzibą Biblioteki jest miasto Rzgów, terenem działania obszar Gminy Rzgów a miejscem
prowadzenia działalności lokal w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie, przy ul.
Szkolnej 3.
§ 5. 1. Bezpośredni nadzór administracyjny nad działalnością Biblioteki sprawuje Burmistrz
Rzgowa.
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna
w Koluszkach.
§ 6. Biblioteka używa pieczęci:
1) podłużnej z nazwą Biblioteki w pełnym brzmieniu, adresem siedziby, numerem NIP oraz REGON;
2) okrągłej zawierającej w otoku nazwę w pełnym brzmieniu „Biblioteka Publiczna w Rzgowie” - do
stemplowania zbiorów.
Rozdział 2.
Cele i zadania Biblioteki
§ 7. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczności
lokalnej oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
§ 8. Do zadań Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów
szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;

bibliotecznych,

ze
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2) udostępnianie oraz wypożyczanie zbiorów bibliotecznych, a także prowadzenie wypożyczeń
międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży oraz ludzi chorych
i niepełnosprawnych;
3) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej i edukacyjnej;
4) współdziałanie z innymi bibliotekami oraz innymi instytucjami kultury, w zakresie rozwijania
czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy Rzgów;
5) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji
sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy Rzgów;

książki,

6) podejmowanie innych zadań polegających na zaspokajaniu potrzeb środowiska lokalnego.
Rozdział 3.
Organy Biblioteki i jej organizacja
§ 9. 1. Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Rzgowa zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 10. 1. Dyrektor zarządza Biblioteką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
1) realizowanie merytorycznej działalności Biblioteki;
2) zapewnienie racjonalnego wykorzystania mienia Biblioteki oraz właściwe jego zabezpieczenie;
3) opracowanie rocznych planów finansowych Biblioteki;
4) zapewnienie prawidłowego i racjonalnego wykonania planów finansowych;
5) dokonywanie czynności prawnych w imieniu Biblioteki, w tym także czynności pracodawcy
w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do osób podległych;
6) prowadzenie polityki zatrudniania pracowników, awansowania, nagradzania i zwalniania.
§ 11. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracji oraz obsługi.
§ 12. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych
stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach.
§ 13. 1. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki określone jest na podstawie właściwych przepisów
prawa, obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.
2. Wynagrodzenie dla Dyrektora ustala Burmistrz Rzgowa.
3. Wynagrodzenia pracowników określa Regulamin Wynagradzania ustalony przez Dyrektora.
§ 14. 1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, punkty
biblioteczne, jak również inne komórki organizacyjne służące potrzebom czytelników i pozostałym
użytkownikom.
2. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadany jej przez Dyrektora,
po zasięgnięciu opinii organizatora oraz działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń
twórców.
§ 15. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin Udostępniania Zbiorów nadany
przez Dyrektora.
§ 16. Przy Bibliotece mogą działać koła przyjaciół i miłośników, stowarzyszenia i fundacje w oparciu
o odrębne przepisy.

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: ECEEA313-7617-4AF6-BED9-0E61A57AC389. Podpisany
Strona 2

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Biblioteki
§ 17. 1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz w ustawie
z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r., Nr 152, poz.1223 ze zm.).
2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora,
z zachowaniem dotacji organizatora.
§ 18. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich
wykorzystania.
§ 19. Biblioteka jest finansowana z dotacji z budżetu Gminy Rzgów, dochodów własnych, darowizn
i innych źródeł przewidzianych przepisami prawa.
§ 20. Biblioteka otrzymuje z budżetu Gminy Rzgów corocznie dotacje na działalność w wysokości
niezbędnej na:
1) wyposażenie;
2) prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych;
3) doskonalenie zawodowe pracowników;
4) wynagrodzenie pracowników;
5) utrzymanie i eksploatację majątku.
§ 21. Biblioteka prowadzi odrębną ewidencję finansowo – księgową, zgodnie z ustawą z dnia 29
września 1994r. o rachunkowości oraz sporządza sprawozdania finansowe.
§ 22. 1. Dyrektor składa sprawozdanie finansowe z działalności Biblioteki Burmistrzowi Rzgowa:
1) za pierwsze półrocze działalności – w terminie do 31 lipca roku bieżącego;
2) za cały rok działalności – do 31 stycznia roku następnego.
2. Dyrektor Biblioteki składa corocznie Burmistrzowi Rzgowa i Radzie Miejskiej sprawozdanie
z działalności.
§ 23. 1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Biblioteka może pobierać opłaty:
1) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne;
2) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;
3) za uszkodzenie , zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.
3. Wysokość opłat o których mowa w ust. 2. ustala Dyrektor w Regulaminie Udostępniania Zbiorów.
4. Biblioteka może w ramach obowiązujących przepisów prawa pobierać opłaty za usługi oraz
doradztwo, wpłaty od czytelników, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 24. Połączenia, podziału lub likwidacji Biblioteki dokonuje Rada Miejska w Rzgowie.
§ 25. Zmian niniejszego statutu dokonuje uchwałą Rady Miejska w Rzgowie w trybie właściwym dla
jego nadania.
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