Uchwała Nr XI/67/2003
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 16 października 2003 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Baruchowie

Na podstawie art. 11 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach ( Dz. U Nr 85 , poz. 539 z późniejszymi zmianami ) i art. 13 ust.1
i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi
zmianami ) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 , art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142.
poz. 1591 z późniejszymi zmianami )
uchwala się , co następuje :
§1
Nadaje się Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Baruchowie stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc uchwała nr XXXV/158/94 Rady Gminy Baruchowo z dnia 23 maja
1994 r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej.

§4
Uchwała wchodzi w życie po upłynięciu 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Przewodniczący Rady
Jarosław Komorek

Załącznik
do Uchwały Nr XI/67/2003
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 16 października 2003 r.

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARUCHOWIE

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Gminna Biblioteka Publiczna w Baruchowie zwana dalej biblioteką została utworzona na
podstawie uchwały Rady Gminy Baruchowo nr XXXV/157/94 z dnia 23 maja 1994 r.
i działa na podstawie później wymienionych przepisów:
1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.539
z późniejszymi zmianami ),
2. ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13 ,poz.123 z późniejszymi zmianami),
3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r .o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
4. niniejszego statutu.
§2
1. Biblioteka jest jednostką organizacyjną Gminy Baruchowo.
2. Siedzibą biblioteki jest miejscowość Baruchowo.
3. Terenem działania biblioteki jest Gmina Baruchowo.
§3
1.Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Wójt Gminy Baruchowo.
2.Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka
Publiczna i Książnica Kopernikańska w Toruniu.

Rozdział II
Cele i zadania biblioteki
§4
Biblioteka jest jednostką upowszechniania kultury na terenie Gminy Baruchowo w zakresie
upowszechniania i zaspokajania czytelnictwa wśród jej mieszkańców.

§5
Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz
upowszechniania wiedzy.
§6
1.Do zakresu działania biblioteki należy w szczególności :
1) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym
uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz
prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych. W miarę potrzeby prowadzi punkty
biblioteczne,
3) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom
niepełnosprawnym,
4) prowadzenie działalności informacyjno – bibliotecznej,
5) popularyzacja książki i czytelnictwa,
6) organizowanie imprez kulturalnych z zakresu promocji książki i wiedzy,
7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
8) organizowanie imprez kulturalno – oświatowych.
2.Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego
i w tym zakresie współpracuje z placówkami oświatowymi, bibliotekami i placówkami
kultury.
§7
Poza działalnością podstawową biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą na
zasadach określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na
cele statutowe biblioteki.

Rozdział III
Organy biblioteki, organizacja i pracownicy
§8
1.Na czele biblioteki stoi kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na
zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2.Kierownika biblioteki zatrudnia i zwalnia Wójt.
3.Zakres obowiązków i kompetencji kierownika biblioteki ustala Wójt.
§9
1.W bibliotece mogą być zatrudnieni pracownicy działalności podstawowej.
2.Pracownikow, o których mowa w ust.1 zatrudnia i zwalnia kierownik biblioteki.
3.Zakres obowiązków i kompetencji pracowników biblioteki, o których mowa w ust.1 ustala
kierownik biblioteki.

§ 10
Wymagania kwalifikacyjne jakie powinien posiadać kierownik biblioteki i pracownicy
biblioteki określają odrębne przepisy.
Rozdział IV
Gospodarka finansowa biblioteki
§ 11
Biblioteka jest finansowana z budżetu Gminy, dochodów własnych i innych źródeł.
§ 12
Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących jednostkę
budżetowa i funkcjonuje na zasadach określonych dla instytucji upowszechniania kultury.

§ 13
Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez
Radę Gminy.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 14
1.Biblioteka używa pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku nazwę miejscowości , a w otoku
nazwę biblioteki w pełnym brzmieniu.
2.Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej.
§ 15
Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego uchwalenia.

