
UCHWALA NR XXVII2\712014 
RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 28 mart:a 2014 r 

w sprawie Dadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Baboszewie 

Dzialaj,\c na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art .40 ust.2 pkl ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 
o samofZl\dzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2013 r. ,poz.S94) ,art.13 ust 1 i 2 ustawy z dnia 
25 paidziemik.a 1991 r 0 organizowaniu i prowadzeniu dziala1noSci kulturalnej (lekst jedn. Dz.U 
z 20 12 r.,poz.406) oraz art. 11 , ust.l i 3 ustawy z dni. 27 ezerwe. 1997 r. 0 bibliotekaeh 
(tekstjedn. Dz.U z 2012 f. ,poZ 642 ze zmianami) Rada Gminy Baboszewo uchwala 
co nastft~puje: 

§ 1 

........ Nadaje si~ Statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Baboszewie stanowi,!cy zali\cznik do ninicjszcj 
uchwaly. 

§ 2 

Traci moe uchwala nr XXII 0612004 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 grudnia 2004 r w sprawic 
nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Baboszewie 

§3 

Wykonanie Uchwaly powierza si~ W6jlowi Gminy Baboszewo 

§4 

Uchwata wchodzi W Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogJoszenia jej W Ozienniku Urz\=dowym 
Wojew6dztwa Mazowieckiego 

E~D~~Y 
rudt'lI,'>:. Amn.JlJ..o\l','J/r.i 



STATUT 

Zal<jcznik do 
Uch wal) Nr XXVI 2172014 
RADY GM INY BA B( )SI.EWO 

z dnia 18 marca :20 14 r 

GMINNEJ BlBLlOTEKI PUBLlCZNEJ 
W BABOSZEWIE 

I. PRZEPISY OGOLNE 

§ I 

Gminna Biblioteka Publiczna zwana dalej "BIBLIOTEK"!" dziala na podstawie: 

l. Ustawy z 25 pazdziernika 1991 r 0 organizowaniu i prowadzen iu dzialalnosci 
kulturalnej( tekst jedn.Dz.U z 2012 r, poz 406) 

2. Ustawy 0 bibliotekach z 27 czerwca 1997 r.(tekstjedn. Dz.U z 2012, poz. 642 
ze zmianami) 

3. Ustawy z 27 sierpnia 2009 r 0 finansach publicznych (tekst jedn . Dz.U z 201 3 
r, poz.885 ze zmianami) 

4. Ustawy z 29 wrzesnia 1994 r 0 rachunkowosci ( tekst jedn. Dz. U 1. 20 13r , 
poz.330 ze zm ianami ) 

5. Niniej szego statutu 

II. POSTANOWIENIA OGOLNE 

§2 

Organizatorem Biblioteki jest Gmi na Baboszewo 

§3 

Biblioteka jest samorzqdowq jednostkq kultury podlegaj'lc'l wpi sowi 
do rejestru kultury organizatora. 

§4 

Siedzibq Biblioteki jest miej scowosc Baboszewo a terenem 
dzialania jest Gmina Baboszewo. 

§5 

Nadzor merytoryczny nad dzialal nosciq biblioteki sprawuje 
Biblioteka Publiczna m. sl. Warszawy Biblioteka Glowna 
Wojewodztwa Mazowieckiego. 



-

§6 

Biblioteka uzywa pieezyci prostok~tnej oraz okr~gl ej zawie raj~ce.i 
nazwy w pelnym brzmieniu 

!II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI 

§ 7 

Biblioteka sluzy zaspakajaniu i rozwij aniu potrzeb czytelniczych 
mieszkaJ1coW Gminy Baboszewo. 

§8 

Do szczegolowego zakresu dzialani a biblioteki nalezy: 
I. Gromadzenie, opracowywanie material ow bibliotecznych, 

ze szczegolnym uwzglydnieniem material ow dotycz4cych 
wlasnego regionu. 

2. Udostypnianie zbiorow bibliotecznych na miejscu, wypozyczanie 
na zewn~trz. 

3. Organizowanie czytelnictwa i udostypnianie material6w 
bi bl iotecznych ludziom niepelnosprawnym. 

4. Prowadzenie dzialal nosc i informacyjno-bib li ogralicznej 
i edukacyjnej. 

S. Popularyzacja ksi~zki i czyte lnictwa poprzez zachycani e 
do czytelnictwa. 

6. Wsp6ldzialanie z bibli otekami innych sieci , instytucj ami 
upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami 
w rozwoju i zaspakajaniu potrzeb kulturalnych i oswiatowych 
mieszkancow gminy. 

7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej . 

§9 

Biblioteka moze podejmowac inne dzialania wyn ikaj~ce Z pOlrzeb 
srodowi ska loka lnego. 

IV. ORGANY BIBLIOTEKI, ORGANIZACJA,P RACOWN ICY 

§ 10 

I. Organem zarZ'!dzaj~cym B i bliotek~ jes t Dyrektor. 
2. Dyrektor kieruje calosci~ dziala lnosci Bibliotcki i reprezentujc j ~ 

na zewn()trz. 

3. Bibliotek~ kieruje Dyrektor,kt6ry wykonuje rowniez czynnosci \V 



sprawaeh z zakresu prawa praey dla osob zat rlldnionye h w 
Biblioteee. 

4. W Bibliotece zatrudnia siy pracownikow dziala illose i podstawowej . 
adm inistraeji i obslugi. 

§11 

Dyrektora zatrudnia i zwalnia Wojt Gminy. 

§12 

Wymagania kwalifikacyjne uprawniaj~ee do zajlllowanyeh 
stanowisk w Bibliotece jak rowniez zasady wynagradzallia 
okreslaje:, przepi sy wydane przez Mini stra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 
I.Wynagrodzenie praeownikow Biblioteki ustala Dyrektor na podstawie 

Regulaminu Wynagradzania Praeownikow Gminnej Biblioteki 
Publieznej nadanego przez Dyrektora. 

2.Wynagrodzenie dla Dyrektora uSlala Woj l Gminy. 

§13 

Biblioteka posiada Filie Biblioteezne w Mystkowie i Sarbiewie, 
ktore wykonuj ~ zadania 0 ktorych mowa w § 8 Statutu. 

§14 

Przy Bibliolece mog~ dzialac kola przyjaciol powolane na podsta\\'i e 
obowi ~zuj~eyeh przepisow prawnyeh 

V. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEK I 

§ 15 

Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydz i e lon~ i nabytq 
cz<ysci" mienia oraz prowadzi samodziel l1 CJ gospodark~ posiadanych 
srodk6w, kieruj'lc siy zasadami efektywnosc i ich wykorzys13nia. 

I. Biblioteka otrzymuj e z budzetu Gllli ny coroeznie dotaej~ 
na dzialalnosc w wysokosei niezbydnej na pokryeie kosztolV 
dzia/alnoSci. 

2. Bib lioteka moze otrzYlllywac srodki tinansowe z dotaeji 
eelowyeh oraz z innyeh irodel. 

3. Biblioleka moze prowadzic dzialal nosc gospodarezq wedlug 



ogolnych zasad okreslonych odn;bnymi przepi sal11i. Dochod 
z tej dzialalnosci przeznaczony jest na cele stalUtQwe Bibliotck i. 

§ 16 

Podstaw~ dzialalnosci finansowej Biblioteki jest plan fina nsowy 
zatwierdzony przez Dyrektora. 

1. Dyrektor ustala roczny plan dzialalnosc i. 
2. Biblioteka wykonuje takie zadania z zakresu organizowania 

dzialalnosci kulturalnej polecone przez organizatora. 
3. Dyrektor corocznie, w terminie 3 I11les l ~cy po dni u 

bilansowym przedk{ada organizatorowi sprawozdanie 
fin ansowe za poprzedni rok kalendarzowy. 

§ 17 

Uslugi Biblioteki s~ ogolnie dost~pne i bezplatne. 

§ 18 

Organizacj~ wewn~trznq Bibl iotek i okre,;la Regulal11in 
Organizacyjny nadany przez Dyrektora. 

§ 19 

Zasady i warunki korzystania z Biblioteki okre,; la Regulal11in 
Bi bl ioteki nadany przez Dyrektora. 

§ 20 

Zmiany w Statucie mogq bye dokonane w trybie okreslonym 
dla jego uchwalenia przez Rad~ Gl11iny Baboszewo. 

§ 21 

Traci moe uchwala Nr. XXI I 0612004 Rady Gm iny Baboszewo 
z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Baboszewie ze zmianami. 

§ 22 

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od jej ogloszcnia 
w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa Mazowieck' go. 

EW:F$~A,OY 
lliU'L'II.L A:ulI'uamnki 


