Uchwała nr XXVIII/ 150/05
Rady Gminy Brudzew
z dnia 24 lutego 2005 r.
w sprawie statutu Biblioteki Publicznej Gminy Brudzew
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.
539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2001 r. Nr 129, poz. 1440)
I. Ustala się Statut Biblioteki Publicznej Gminy Brudzew w brzmieniu :

„ STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY BRUDZEW
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
Statut określa:
1) nazwę, teren działania i siedzibę Biblioteki,
2) cele i zadania Biblioteki,
3) organy Biblioteki oraz sposób ich powoływania,
4) organizację Biblioteki,
5) sposób gospodarowania środkami finansowymi Biblioteki,
6) nazwę jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad Biblioteką,
7) zasady dokonywania zmian statutowych.
§2
Biblioteka Publiczna Gminy Brudzew w Brudzewie , zwana dalej Biblioteką , jest
posiadającą osobowość prawną

gminną

instytucją

kultury,

jest Gmina Brudzew.
§3
1. Biblioteka swoją działalnością obejmuje Gminę Brudzew .
2. Siedzibą Biblioteki jest Brudzew ul. Kolska 14a , 62-720 Brudzew

której

organizatorem

§4
Biblioteka używa pieczęci podłużnej i okrągłej z napisem Biblioteka
Brudzew .

Publiczna Gminy

Rozdział II. Cele i zadania Biblioteki
§5
Biblioteka służy zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych
społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
§6
Szczegółowe zadania Biblioteki obejmują zwłaszcza :
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę materiałów
bibliotecznych,
2) informowanie użytkowników o posiadanych zbiorach i zbiorach dostępnych w innych
bibliotekach,
3) udostępnianie zbiorów użytkownikom Biblioteki, na miejscu i poprzez wypożyczanie na
zewnątrz,
4) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie zbiorów ludziom chorym
i niepełnosprawnym,
5) współpraca z użytkownikami służąca popularyzacji sztuki i nauki,
6) opracowywanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych dokumentujących
dorobek kulturalny gminy .
7) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno -bibliograficznej,
8) organizacja formy pracy kulturalno – edukacyjnej,
9) współdziałania z Gminnym Ośrodkiem Kultury , Gminnym Centrum Informacji, szkołami,
lokalnymi stowarzyszeniami , bibliotekami innych sieci , instytucjami i organizacjami w
zakresie rozwoju czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych
społeczności gminy
§ 7
Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska,
organizując lekcje biblioteczne, wycieczki poznawcze, spotkania autorskie itp.
Rozdział III. Organy biblioteki
§8
Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje
Bibliotekę na zewnątrz, jest organem zarządzającym zakładem pracy w rozumieniu przepisów
prawa pracy i ponosi odpowiedzialność za organizację i funkcjonowanie Biblioteki.

§9
Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy w trybie przewidzianym w odrębnych
przepisach .
Rozdział IV. Organizacja Biblioteki
§ 10
1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadany przez
Dyrektora Biblioteki .
2. Biblioteka składa się z Biblioteki Publicznej w Brudzewie oraz Filii w Koźminie .
3. Siedziba Biblioteki Publicznej w Brudzewie mieści się w Brudzewie ul. Kolska 14a
62-720 Brudzew
4. Siedziba Filii w Koźminie mieści się w Koźminie Nr 58 a 62-720 Brudzew .
5. Przy Bibliotece i jej Filii mogą działać koła przyjaciół Biblioteki.
§ 11
1. Biblioteka prowadzi ogólnie dostępne wypożyczalnie i czytelnie.
2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin nadany przez Dyrektora
Biblioteki.
§ 12
1. Usługi Biblioteki są bezpłatne.
2. Opłaty mogą być pobierane wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie.
§13
1. W Bibliotece zatrudnia się bibliotekarzy.
2. Dyrektor i pracownicy Biblioteki muszą posiadać kwalifikacje odpowiednie do
zajmowanych stanowisk pracy, określone w odrębnych przepisach.
3.Zasady wynagradzania pracowników Biblioteki określają odrębne przepisy .

Rozdział V. Gospodarka finansowa Biblioteki
§ 14
1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla instytucji
kultury.
2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.
3. Biblioteka jest finansowana z dotacji budżetowej Gminy Brudzew , a także z dochodów
własnych, dotacji celowych, darowizn i z innych źródeł.
4. Wysokość rocznej dotacji na działalność Biblioteki ustala Rada Gminy Brudzew
§ 15
Biblioteka tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.
Rozdział VI. Nadzór
§ 16
Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje

Wojewódzka Biblioteka

Publiczna w Poznaniu .
Rozdział VII. Postanowienia końcowe
§ 17
Zmian w Statucie dokonuje Rada Gminy Brudzew z własnej inicjatywy lub na wniosek
Dyrektora Biblioteki .” .
II. Traci moc uchwała nr XX/97/93Rady Gminy w Brudzewie z dnia 29 kwietnia 1993r.
w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Brudzewie .
III. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

