   Uchwała Nr XIII/131/04
Rady Gminy w Gniewoszowie
            z dnia 27 kwietnia 2004r.


w sprawie przekształcenia istniejącej Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewoszowie w
samorządową instytucję kultury i nadanie jej statutu.


	Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  /Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ , art. 8 ust. 1 i ust. 2  pkt 2, art. 18 ust. 2, art. 19 ust. 1, ust. 2, ust. 5 ustawy  z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach /Dz.U. z 1997r. Nr 85 , poz. 539 z późn. zm./ oraz art. 2, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności  kulturalnej / Dz.U. z 2001r.  Nr 13, poz. 123 z późn. zm./, Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1

1. Przekształca się  istniejącą Gminną Bibliotekę Publiczną  w samorządową instytucję kultury  w Gniewoszowie działającą  w formie  Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów mieszczącej się  w Gniewoszowie , ul. M. Konopnickiej 
2. Organizatorem Biblioteki Publicznej  Gminy Gniewoszów  jest Rada Gminy w Gniewoszowie, która  zapewnia środki finansowe  w formie rocznej  dotacji  z budżetu gminy do prowadzenia działalności  kulturalnej  oraz do utrzymania  obiektu,  w którym działalność jest prowadzona.

§ 2

Nadaje się Statut Bibliotece Publicznej Gminy Gniewoszów stanowiący zał. Nr 1 do niniejszego uchwały.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004r.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą Uchwała Nr  XIX/122/93 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia  5 lutego 1993r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewoszowie.



Przewodniczący Rady Gminy
Marek Banaś  

                                                                                        

                                                                                               Załącznik Nr 1 do 
                                                                                               Uchwały Nr XIII/131/04
                                                                                               Rady Gminy w Gniewoszowie 
                                                                                               z dnia 27 kwietnia 2004r.




STATUT
Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów



I
Postanowienia ogólne


§ 1

1. Biblioteka Publiczna Gminy Gniewoszów stanowi samorządową instytucję kultury    
    działającą na podstawie :
	ustawy z dnia  25 października 1991r. o organizowaniu  i prowadzeniu działalności  kulturalnej (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 13, poz. 123) 
	ustawy z dnia  27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997r.  Nr 85, poz. 539 z późn. zm. ) 
	statutu nadanego przez Rade Gminy w Gniewoszowie.

2.Rada Gminy Gniewoszów jest organizatorem  samorządowej instytucji kultury prowadzonej       
    w formie Biblioteki  Publicznej Gminy Gniewoszów , prowadzi nadzór nad jej  
    funkcjonowaniem  i prowadzoną gospodarką finansową.

§ 2

Gmina Gniewoszów zapewnia Bibliotece Publicznej środki finansowe niezbędne  do prowadzenia działalności oraz do utrzymania obiektu w którym działalność jest prowadzona i doskonalenia zawodowego pracowników.

§ 3

1. Biblioteka Publiczna Gminy Gniewoszów posiada siedzibę w Gniewoszowie przy ul. M.   
    Konopnickiej Nr 19.
2. Biblioteka Publiczna prowadzi obsługę biblioteczną  mieszkańców Gminy Gniewoszów.
3. Biblioteka używa  pieczęci podłużnej z nazwą:„Biblioteka  Publiczna Gminy Gniewoszów,  
    26-920 Gniewoszów, ul. M. Konopnickiej 19” oraz pieczęci okrągłej  w otoku  „Biblioteka   
    Publiczna Gminy Gniewoszów”. 




§ 4

1. Biblioteka  Publiczna Gminy Gniewoszów wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci   
    bibliotecznej.
2. Nadzór merytoryczny  w zakresie realizacji zadań :
	gromadzenia, opracowania , przechowywania i udostępniania zbiorów ,

sporządzania i rozpowszechniania  informacji bibliograficznych  i dokumentacyjnych,
	działalności naukowo – badawczej  oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego bibliotek, 
wymiany oraz przekazywania  materiałów bibliotecznych  i informacji , sprawuje
Wojewódzka Biblioteka Publiczna  - „Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego w Warszawie”.

§ 5

Biblioteka  Publiczna Gminy Gniewoszów może zawierać za zgodą Rady Gminy  porozumienia  z innymi bibliotekami i instytucjami  w sprawie wspólnego prowadzenia
obsługi bibliotecznej określonych obszarów  i środowisk.



II
Cele i zadania Biblioteki


§ 6

Biblioteka służy zachowaniu dziedzictwa  narodowego, organizuje i zapewnia  dostęp do zasobów  dorobku  nauki i kultury  polskiej oraz światowej, rozwijaniu potrzeb czytelniczych  i informacyjnych  społeczności gminnej.

§ 7

1. Do podstawowych zadań biblioteki należy:
	gromadzenie, opracowywanie i ochrona materiałów  bibliotecznych , ze szczególnym uwzględnieniem  materiałów dotyczących  własnego regionu,

obsługa użytkownika, udostępnienie zbiorów oraz prowadzenie działalności  informacyjnej, informowanie o zbiorach  własnych i małych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej  i współdziałanie  z archiwami w tym zakresie,
popularyzacja książek i czytelnictwa ,
udostępnienie zbiorów  bibliotecznych  na miejscu , wypożyczanie ich czytelnikom,
prowadzenie współpracy  z instytucjami   upowszechniania  kultury, stowarzyszeniami kulturalnymi, twórcami (pisarzami, aktorami) w celu rozwijania i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminnej,
biblioteka może podejmować inne działania  w zakresie upowszechniania  kultury i czytelnictwa wynikające z potrzeb  środowiska lokalnego (prowadzić czytelnię, odpłatnie rozprowadzać gminne wydawnictwa lokalne (gazetkę – „Moja Gmina Gniewoszów”) prowadzić wypożyczalnię kaset i inne formy udostępniania  posiadanych zbiorów). 


III
Organizacja i zarządzanie Biblioteką


§ 8

1. Kierownik Biblioteki Publicznej zarządza Biblioteką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Kierownika Biblioteki  powołuje i odwołuje  Wójt Gminy.
3. Powołanie  Kierownika Biblioteki może nastąpić w drodze  konkursu  przeprowadzonego    
     przez organizatora  kultury.

§ 9

1. Organizator Kultury – Rada Gminy w Gniewoszowie może dokonać połączenia, podziału lub likwidacji biblioteki  na zasadach  określonych w art.13 ustawy z dnia  27 czerwca  1997r.  o bibliotekach (Dz. U. z 1997r.  Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) oraz art. 18  do 26 ustawy z   25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jenol. z 2001r. Dz. U.  Nr 13, poz. 123) .
2. Zobowiązania i wierzytelności likwidowanej Biblioteki przejmuje  organizator ( Gmina Gniewoszów).

§ 10

1. Organizację wewnętrzną Biblioteki ( w tym zasady korzystania z Bibliotek ) określa regulamin organizacyjny nadany przez Kierownika , po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy.
2. W Bibliotece zatrudnia się pracowników  działalności podstawowej i obsługi, 
3. Pracowników zatrudnia i zwalnia  kierownik Biblioteki.
4. Pracownicy zatrudnieni na stanowisku kierownika , powinni posiadać biblioteczne  kwalifikacje bibliotekarskie  określone w rozporządzeniu ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5.  Zasady wynagradzania  pracowników  Biblioteki określają odrębne przepisy.


IV
Gospodarka finansami Biblioteki


§ 11

1. Biblioteka  gospodaruje samodzielnie  przydzieloną i nabytą częścią w ramach posiadanych środków kierując się zasadami  efektywności ich wykorzystania.
2. Podstawą gospodarki finansowej  jest plan działalności Biblioteki, sporządzony  przez kierownika Biblioteki w uzgodnieniu  z Wójtem gminy z zachowaniem  wysokości dotacji przyznanej przez Radę Gminy z   budżetu Gminy 
3. Plan działalności powinien zawierać:
	plan usług
	plan przychodów i kosztów



	plan remontów i konserwacji.



§ 12

Biblioteka pokrywa koszty bieżącej  działalności  i zobowiązania  z uzyskiwanych  przychodów.

§ 13

1. Wysokość rocznej dotacji na działalność Biblioteki  ustala Rada Gminy .
2. Biblioteka może otrzymać środki  od osób fizycznych  i prawnych  oraz z innych źródeł, a także dotacji  z budżetu na pokrycie kosztów działalności.
3. Biblioteka  tworzy zakładowy  fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 14

Zmiany statutu mogą być dokonywane  w trybie określonym dla jego nadania.



 Przewodniczący Rady Gminy
Marek Banaś


