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UCHWAŁA Nr XI/93/03
Rady Gminy w Szczytnie
z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipowcu.
(Olsztyn, dnia 18 września 2003 r.)

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z
1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 13,
poz. 123 z późn. zm.) oraz art. 40, ust. 2, pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 42, Ooz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipowcu, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 2004 roku.
ZAŁĄCZNIK
STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SZCZYTNO.
I. Postanowienia ogólne.
§ 1. Biblioteka Publiczna z siedzibą w Lipowcu, zwanej dalej "Biblioteką" została
utworzona Uchwałą Nr XI/92/03 Rady Gminy Szczytno z dnia 26 sierpnia 2003 roku i działa
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów a w szczególności:
1) Uchwały Rady Gminy Nr XI/92/03 Rady Gminy Szczytno z dnia 26 sierpnia 2003 roku w
sprawie utworzenia instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowcu,
2) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 25 październik 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
4) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.),
5) niniejszego statutu.
§ 2. 1. Organizatorem Biblioteki jest Samorząd Gminy Szczytno.
2. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury
organizatora i posiada osobowość prawną.

prowadzonego

przez

3. Biblioteka jest instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.
4. Pełna nazwa Biblioteki brzmi: Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowcu.
§ 3. 1. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Lipowiec.
2. Bezpośredni nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Wójt.
2a. Sekretarz Gminy Szczytno i Skarbnik Gminy Szczytno, działający wspólnie tworzą
inny statutowy organ nadzorczy w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o
wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tekst jedn.: Dz. U. z
2013 r. poz. 254, z późn. zm.).
3. Biblioteka używa pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła, a w otoku
nazwę w pełnym brzmieniu "Biblioteka Publiczna Gminy Szczytno" oraz pieczęci podłużnej,
zawierającej pełną nazwę i adres Biblioteki wraz z numerem telefonu oraz numerami NIP i
REGON.
4. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki pełni Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Olsztynie.
5. Biblioteka używa skróconej nazwy "GBP w Lipowcu.
II. Cele i zadania Biblioteki.
§ 1. Podstawowym zadaniem Biblioteki jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie
zbiorów bibliotecznych oraz rozwijanie i zaspakajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych,
oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Szczytno.
§ 2. Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:
1) gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa
oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych edukacyjnych i samokształceniowych dla
wszystkich grup czytelniczych,
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz
prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
3) prowadzenie działalności informacyjno- bibliograficznej,
4) popularyzacja książek i czytelnictwa,
5) współdziałanie z samorządem gminy, bibliotekami innych sieci, instytucjami
upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w dziedzinie współtworzenia
inicjatyw służących rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb z zakresu czytelnictwa,
upowszechniania wiedzy i kultury,
6) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
7) upowszechnianie kultury, edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
8) prowadzenie klubów i świetlic wiejskich,
9) organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych,
10) organizowanie spektakli, koncertów, wystaw, odczytów.
Podejmowanie działań i koordynacja prac służących unowocześnianiu Biblioteki.
§ 3. Biblioteka może podejmować inne działania określone w przepisach odrębnych
wynikające z potrzeb środowiska.
III. Organizacja Biblioteki.
§ 1. 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który organizuje i nadzoruje całokształt pracy, a
w szczególności odpowiada za jej działalność merytoryczną, finansową oraz administracyjnogospodarczą, a także reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.
2. Dyrektor przedstawia organizatorowi plany, sprawozdania i analizy związane z
zakresem działania instytucji.
3. Dyrektor zatrudniany i zwalniany jest na warunkach i w trybie przewidzianym w

przepisach odrębnych.
4. Zwierzchnikiem Dyrektora jest Wójt Gminy Szczytno.
§ 2. 1. W skład Biblioteki wchodzą Filie Biblioteczne w Kamionku, Olszynach i
Szymanach.
2. Przy Bibliotece i jej filii mogą działać koła przyjaciół biblioteki, powołane na podstawie
obowiązujących przepisów prawnych.
§ 3. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej i obsługi. W
miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudniane osoby z różnych dziedzin związanych z
działalnością Biblioteki.
2. Dyrektor biblioteki zatrudnia i zwalnia pracowników filii bibliotecznych, sprawuje nad
nimi bezpośredni nadzór oraz udziela pomocy w zakresie prac z czytelnikami, planowania i
sprawozdawczości. Czuwa nad realizacją zaleceń i wytycznych władz zwierzchnich.
§ 4. 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych
stanowisk kwalifikacje określone w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawnionych do zajmowania
określonych stanowisk.
2. Pracownicy Biblioteki otrzymują wynagrodzenia i inne świadczenia określone na
podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących biblioteki publiczne jako instytucje
kultury oraz na podstawie regulaminu wynagradzania.
§ 5. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie
biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
§ 6. Szczegółową
organizację
wewnętrzną
Biblioteki
oraz
zakres
działania
poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.
IV. Gospodarka finansowa Biblioteki.
§ 1. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansowana zasadach określonych w ustawie o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Biblioteki pochodzą z:
a) rocznej dotacji organizatora,
b) wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności,
c) darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych,
d) innych źródeł.
§ 2. 1. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki odpowiadające jej
zadaniom.
2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie należącym do niej majątkiem na zasadach
określonych w przepisach odrębnych z tym, że majątek ten może być wykorzystany jedynie
do celów związanych z wykonywaniem zadań statutowych Biblioteki.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

§ 3. 1. Biblioteka może pobierać opłaty za:
wypożyczanie sprzętu akustycznego, audiowizualnego, rekwizytów, strojów, itp.
za świadczenie usług informacyjnych,
w formie kaucji za wypożyczone materiały bibliograficzne,
nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych,
inne usługi związane z działalnością statutową.
2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać kosztów usługi.

V. Postanowienia końcowe.
§ 1. 1. Przekształcenia, podziału i likwidacji Biblioteki może dokonać Rada Gminy
Szczytno na warunkach i w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych.
2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

