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UCHWAŁA NR XL/410/10
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 2 czerwca 2010 r.

zmieniająca Statut Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art.11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 
o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 
XII/132/2000 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 czerwca 2000r. w sprawie powołania samorządowej 
instytucji kultury pod nazwą Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie, zmienionym uchwałą nr 
VIII/92/03 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 października 2003r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Grodkowa.” 

2) § 3 otrzymuje brzmienie: „Celem Biblioteki jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, 
kulturalnych i informacyjnych społeczności Miasta i Gminy Grodków oraz dbałość o sprawne funkcjonowanie 
sieci bibliotecznej na terenie Miasta i Gminy Grodków.” 

3) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Grodkowa na zasadach i w trybie 
przewidzianym w obowiązujących przepisach.” 

4) w § 11: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: ”Organizację wewnętrzną, w tym szczegółową organizację określa Regulamin 
Organizacyjny Biblioteki nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrza oraz działających 
w Bibliotece organizacji związkowych i stowarzyszeń.” 

b) uchyla się ust. 2. 

§ 2. Przyjmuje się jednolity tekst Statutu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

§ 4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

inż. Karol Grzybowski



Załączniki binarne

Załącznik  do Uchwały z dnia 2 czerwca 2010 r.

 

Zalacznik.doc


STATUT


Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej


w GRODKOWIE


I. Postanowienia ogólne

§ 1


Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie, zwana dalej ,,Biblioteką” działa na podstawie:


1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, Dz.U. z 1998r.Nr 106, poz. 668 i Dz.U. z 2001r. Nr 129, poz. 1440),


2. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz.123, Dz.U. z 2002r. Nr 41, poz.364, Dz.U. 
z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 162.poz. 1568, Nr 213, poz.2081, Dz.U. z 2004r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz.2598, Dz.U. z 2005r. Nr 131, poz.1091 ),


3. Niniejszego Statutu.


§ 2


1. Biblioteka działa na terenie Miasta i Gminny Grodków, a jej siedzibą jest Grodków.


2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Grodków, która zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki.


3. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.


4. Bezpośredni nadzór nad Biblioteka sprawuje Burmistrz Grodkowa.


5. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu im. Emanuela Smołki w Opolu.


6. Biblioteka używa okrągłej pieczęci z napisem odpowiadającym pełnej nazwie Biblioteki.


7. Usługi Biblioteki są dostępne i bezpłatne, z wyjątkiem opłat za usługi określone w art.14 ust.2 ustawy o bibliotekach.

II. Cel, zadania i środki działania.

§ 3


      Celem Biblioteki jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczności Miasta i Gminy Grodków oraz dbałość o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej na terenie Miasta i Gminy Grodków. 


§ 4


       Agendami Biblioteki są:


1)   Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie,


       Filia w Gnojnej.


2)   Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie,


       Filia w Jędrzejowie.


3)   Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie, 


       Filia w Kolnicy.


4)   Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie, 


       Filia w Kopicach.


§ 5


      1. Do zadań Biblioteki należy, w szczególności:


a) gromadzenie, opracowanie, ochrona i konserwacja oraz udostępnianie zgromadzonych materiałów bibliotecznych,


b) udostępnienie zbiorów służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturowy, naukowy i gospodarczy,


c) prowadzenie działalności informacyjno-bibliotecznej oraz stosowanie wypożyczeń międzybibliotecznych,


d) popularyzowania książek i czytelnictwa,


e) realizowanie ustawowych powinności ustalonych dla bibliotek wchodzących w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. 


2. Biblioteka może na podstawie porozumienia zawartego przez Gminę ze Starostą Brzeskim wykonywać zadania powiatowej biblioteki publicznej.

§ 6

Do prawidłowej i pełnej realizacji zadań statutowych Biblioteka stosuje następujące środki działania:

1. Atrakcyjne formy promocji książek, innych zbiorów i czytelnictwa ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących regionu.


2. Organizowanie imprez kulturalnych (wystaw, spotkań z twórcami itp.).


3. Współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami oświatowymi, wychowawczymi, naukowymi, upowszechniania kultury, stowarzyszeniami i organizacjami społeczno-kulturalnymi.


III. Zarządzanie Biblioteką i jej organizacja.


§ 7

1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który zarządza i kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.


2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Grodkowa na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.


§ 8

W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi. 
W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z innych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki.


§ 9

1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje.


2. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki określa Regulamin Wynagrodzenia.


§ 10

Biblioteka prowadzi wypożyczalnię, czytelnię, filie biblioteczne, oddziały i punkty oraz inne komórki służące zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców Miasta i Gminy Grodków.

§ 11

Organizację wewnętrzną, w tym szczegółową organizację określa Regulamin Organizacyjny Biblioteki nadany jej przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrza oraz działających w Bibliotece organizacji związkowych i stowarzyszeń.


§ 12

Zasady i warunki korzystania ze zbiorów bibliotecznych określa Regulamin nadany przez Dyrektora.


IV. Gospodarka finansowa.


§ 13

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w odrębnych przepisach.


§ 14

Działalność Biblioteki jest finansowana:


1) z budżetu Gminy Grodków,


2) z dochodów uzyskanych z działalności polegającej na świadczeniu odpłatnie usług na rzecz użytkowników Biblioteki i innych osób,


3) ze środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,


4) ze środków otrzymywanych z budżetu Powiatu Brzeg w razie powierzenia Bibliotece zadań powiatowej biblioteki publicznej.


V. Postanowienia końcowe.


§ 15

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.





