UCHWALA NR XXXIl147/02
Rady Gminy Regnów
z dnia 26 wrzesnia 2002 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie

--

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, w zwiazku z art.7 ust.1 pkt 9 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z
2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558 i Nr 113, poz.984 ) i art.11 ust. l i 3, art.18 ust.2
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z 1998r. Nr
106, poz.668, z 2001r. Nr 129, poz.I440) oraz art.13 ust.l i 2 ustawy z dnia 25
pazdziernika 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej
(Dz.U. z 1997r. Nr 110, poz.721 i Nr 141, poz.943, z 1998r. Nr 106, poz.668, z 1999r.
Nr 101, poz. 1178, z 200Or. Nr 12, poz.136) Rada Gminy Regnów uchwala, co
nastepuje:

§ 1.
Uchwala sie Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie, w brzmieniu
stanowiacym zalacznik do niniejszej uchwaly.

§ 2.
Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi Gminy Regnów.

§ 3.
1. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Lódzkiego.
2. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie czternastu dni od dnia ogloszenia w
Dzienniku Urzedowym Województwa Lódzkiego.
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Zalacznik do Uchwaly
Nr XXXI/147/02 Rady Gminy Regnów
z dnia 26.09.2002r.

STATUT

GMINNEJ

BIBLIOTEKI
W REGNOWIE

PUBLICZNEJ

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

Gminna Biblioteka Publiczna w RegIlOwie zwana dalej "Biblioteka" jest jednostka
organizacyjna gminy dzialajaca w obrebie krajowej sieci bibliotecznej.
§ 2.
Podstawa prawna funkcjonowania Biblioteki jest:
l) Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U.Nr 85, poz.539 z pÓZI1.zm.)
2) Ustawa z dnia 25 pazdziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci
kulturalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 110,poz.721 z pÓZI1.zm.)
3) Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (DZ.U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z pÓZI1.zm.)

4) Niniejszy statut
5) Uchwala Nr 16/95 Rady Gminy Regnów z dnia 27 kwietnia 1995 roku w sprawie
utworzenia Gminnej Biblioteki
§ 3.
Siedziba Biblioteki jest lokal znajdujacy sie w budynku Szkoly Podstawowej a
terenem dzialalnosci - gmina Regnów.

§ 4.
1. Nadzór administracyjny nad Biblioteka sprawuje gmina (organizator biblioteki).
2. Nadzór merytoryczny pehll Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lodzi.

§ 5.

Biblioteka uzywa pieczeci o tresci: "Gminna Biblioteka Publiczna w Regnowie,
96-232 Regnów, powiat rawski, woj.lódzkie, REGON 750487910, NIP
835-12-03-833"
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II. CELE I ZADANIA BmLIOTEKI

§ 6.
1. Biblioteka zapewnia mieszkancom dostep do materialów bibliotecznych, sluzy
rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb oswiatowych i kulturalnych spolecznosci
gmmneJ.
2. Biblioteka moze prowadzic dzialalnosc dokumentacyjna, badawcza i wydawnicza.

§ 7.
Do podstawowych zadan biblioteki nalezy:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materialów
bibliotecznych sluzacych rozwojowi czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb
informacyjnych i samoksztalceniowych,
2) pelnienie funkcji osrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej; gromadzenie
pismiennictwa oraz wszelkich materialów dokumentujacych dorobek kulturalny,
gospodarczy i naukowy gminy,
3) udostepnianie zbiorów na miejscu, wypozyczanie na zewnatrz, prowadzenie
wymiany miedzybibliotecznej,
4) organizowanie czytelnictwa i udostepnianie materialów bibliotecznych ludziom
chorym i niepelnosprawnym,
5) popularyzacja ksiazki i czytelnictwa poprzez organizowanie róznych form pracy z
czytelnikiem i upowszechnianie dorobku kulturalnego Gminy,
6) tworzenie i udostepnianie wlasnych baz danych katalogowych i bibliograficznych,
7) wspóldzialanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami w zakresie
rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oswiatowych i kulturalnych
spolecznosci lokalnej.
§ 8.
Biblioteka moze podejmowac inne zadania dla zaspokajania potrzeb mieszkanców
Gminy.

m. ORGANYBmLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§ 9.
Gminna Biblioteka Publiczna w Regnowie pracuje na rzecz srodowiska.
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§ 10.
1. W bibliotece zatrudnia sie pracowników sluzby bibliotecmej, w miare potrzeb
moga byc zatrudniani pracownicy administracji i obslugi.
2. Pracowników Biblioteki zatrudnia, zwalnia, awansuje wójt gminy.
3. Pracownicy biblioteki powinni posiadac kwalifikacje odpowiednie do
zajmowanych stanowisk i pelnionych funkcji, okreslone na podstawie aktualnych
przepisów.
§ 11.
Biblioteka moze prowadzic wypozyczalnie, czytelnie, oddzialy dla dzieci, jak równiez
inne komórki organizacyjne, sluzace zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalnooswiatowych.
IV. GOSPODARKA FINANSOWA BmLIOTEKI

§ 12.
Biblioteka jest instytucja upowszechniania kultury i prowadzi gospodarke finansowa
na zasadach obowiazujacych jednostki budzetowe.
§ 13.
Dzialalnosc Biblioteki jest finansowana z budzetu gminy Regnów, srodków
otrzymywanych od osób fizycmych i prawnych oraz innych zródel.
§ 14.
Biblioteka prowadzi w szczególnosci dzialalnosc w zakresie upowszechniania kultury.

§ 15.
Biblioteka moze w ramach obowiazujacych przepisów pobierac oplaty za uslugi i
wydawnictwa a wplywy przemaczac na cele statutowe.

v. PRZEPISY KONCOWE
§ 16.
Zmiany w niniejszym statucie moga byc dokonywane w trybie okreslonym dla jego
uchwalenia.
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