UCHWAŁA NR 33/VIII/2015
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA
z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (j. t. Dz. U. z 2012 r.,
poz. 642 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Małkini Górnej stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.
§ 3. Tracą moc:
1. Uchwała nr 41/IX/2003 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej;
2. Uchwała nr 77/XV/2004 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 23 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej;
3. Uchwała nr 67/XV/2007 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej;
4. Uchwała nr 208/XXXV/2009 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 grudnia 2009 roku zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nietubyć
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Załącznik do Uchwały Nr 33/VIII/2015
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 30 marca 2015 r.

STATUT
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJW MAŁKINI GÓRNEJ
I. Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej, zwana w dalszej części Statutu „Biblioteką”, jest
samorządową instytucją kultury.
2. Działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r.
(j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.);

o organizowaniu

i prowadzeniu

działalności

kulturalnej

3) zarządzenia nr 12/87 Naczelnika Gminy Małkinia Górna w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej
w Małkini Górnej i nadania Statutu;
4) niniejszego Statutu.
3. Organizatorem biblioteki jest gmina Małkinia Górna
4. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana pod numerem 1 do prowadzonego przez organizatora
Rejestru samorządowych instytucji kultury.
5. Biblioteka jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
6. Biblioteka mieści się w Małkini Górnej ul. Biegańskiego 3, a terenem jej działania jest gmina Małkinia
Górna. Filia Biblioteki mieści się w Prostyni, terenem jej działania są miejscowości: Prostyń, Kiełczew, Treblinka,
Borowe, Boreczek, Poniatowo, Grądy.
7. Biblioteka używa pieczęci okrągłej zawierającej w otoku nazwę: Gminna Biblioteka Publiczna w Małkini
Górnej oraz podłużnej Gminna Biblioteka Publiczna 07-320 Małkinia Górna, ul. Biegańskiego 3,
tel. (29) 745 55 79.
§ 2. 1. Biblioteka prowadzi działalność statutową w ramach krajowej sieci bibliotecznej.
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy –
Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.
3. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna
im. M. Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej, realizująca zadania biblioteki powiatowej.
II. Cele i przedmiot działania
§ 3. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa
oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy oraz rozwoju kultury.
§ 4. 1. Zakres działalności Biblioteki obejmuje:
1) gromadzenie i opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej,
zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych i innych bibliotek;
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2. Biblioteka może prowadzić działalność bibliograficzną, dokumentacyjną, naukowo-badawczą, wydawniczą,
edukacyjną, popularyzatorską.
III. Organy Biblioteki i jej organizacja
§ 5. Działalnością Biblioteki kieruje dyrektor Biblioteki zwany dalej Dyrektorem.
§ 6. 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy.
2. Kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu. Regulamin konkursu ustala Wójt
Gminy.
3. Wójt Gminy dokonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę oraz jest jego
przełożonym służbowym
4. Wynagrodzenie Dyrektora Biblioteki ustala Wójt Gminy.
5. Dyrektor zarządza Biblioteką i reprezentuje ją na zewnątrz.
6. Dyrektor dokonuje za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Biblioteki i jest ich
przełożonym służbowym.
§ 7. W Bibliotece zatrudnia się pracowników na stanowiskach bibliotekarskich, administracji i obsługi.
§ 8. Pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska określone
w odrębnych przepisach.
§ 9. 1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię, czytelnię ogólną i internetową oraz Filię Biblioteczną w Prostyni.
2. Biblioteka może prowadzić punkty biblioteczne.
§ 10. Przy bibliotece i jej Filii mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki oraz fundacje powoływane na podstawie
odrębnych przepisów.
§ 11. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz jej zakres działania ustala Dyrektor w regulaminie
organizacyjnym nadanym w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 12. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin nadany przez Dyrektora.
IV. Gospodarka finansowa
§ 13. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną
gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wydawania.
§ 14. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy Biblioteki ustalony przez dyrektora
Biblioteki z zachowaniem wysokości dotacji organizatora .
§ 15. Przychodami Biblioteki są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników
majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe
z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz
z innych źródeł.
§ 16. 1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Opłaty mogą być pobierane za:
1) usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne;
2) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych;
3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne;
4) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;
5) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.
§ 17. Dyrektor składa sprawozdanie z działalności Biblioteki Wójtowi i Radzie Gminy w terminie do 31 lipca
roku bieżącego za pierwsze półrocze działalności i do 31 stycznia roku następnego za cały rok działalności.
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§ 18. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki upoważniony jest samodzielnie Dyrektor
lub pracownik Biblioteki upoważniony przez Dyrektora w granicach upoważnienia.
2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzanie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań
finansowych, do skutecznego oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata Głównego Księgowego Biblioteki.
3. Obsługę finansowo – księgową prowadzi Urząd Gminy pod nadzorem Głównego Księgowego Biblioteki.
Rozdział V.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 19. Przekształcenia, podziału i likwidacji Biblioteki może dokonać Rada Gminy Małkinia Górna na zasadach
i warunkach określonych w obowiązujących przepisach.
§ 20. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nietubyć
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Uzasadnienie
Statut Gminnej Biblioteki Publicznej został nadany przez organizatora w 2003 roku. Od tamtego czasu był
trzykrotnie zmieniany, a w związku z tym mało czytelny. Dlatego też przygotowano projekt uchwały w sprawie
nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej z uwzględnieniem zmian. W projekcie
uchwały uwzględniono także zmiany wynikające z ustawy o bibliotekach oraz z ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Podjęcie uchwały jest zasadne.
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