
Uchwala Nr XIII/78/2016 
Rady Gminy Radzanow 

z dnia 14 marca 2016 roku 

w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie 
gminnym (j- t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z pozn. zm.), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 
czerwca 1997 roku o bibliotekach Q. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z pozn. zm.)Rada Gminy 
Radzanow uchwala, co nast^puje: 

§1 

Nadaje si^ statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie stanowi^cy zal^cznik do 
niniejszej uchwaly. 

§2 

Traci moc Uchwala Nr XXI/180/2002 z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie zmian w statutach 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie 

§3 

Wykonanie uchwaly powierza si^ Wojtowi Gminy Radzanow. 

§4 

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urz^dowym 
Wojewodztwa Mazowieckiego. 

PrzewodniczW^^ady Gminy 

Roman Xhsiorek 



Uzasadnienie 

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej zostal nadany przez organizatora w 2002 roku. 

Od tamtego czasu nie byl on zmieniany, a w zwi^zku z tym byl malo czytelny. Dlatego tez 

przygotowano nowy projekt uchwaly w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Radzanowie z uwzgl^dnieniem zmian. W projekcie uchwaly uwzgl^dniono 

takze zmiany wynikaj^ce z ustawy o bibliotekach oraz z ustawy o organizowaniu i 

prowadzeniu dziaialnosci kulturalnej. 

Podj^cie uchwaly jest zasadne. 

P R Z l 

Ri 

D N I C Z A C Y 
J M I N Y 

ipsiorek 



Zal^cznik 
do uchwaly Nr X I I I / 78/2016 
Rady Gminy Radzanow 
z dnia 14 marca 2016 roku 

STATUT 
GMINNEJ B I B L I O T E K I 

W RADZANOWIE 

I. Przypisy ogolne; 

§ 1 . 
Gminna Bibhoteka Publiczna w Radzanowie zwana dalej „Bibliotek4" zostata utworzona na mocy 
uchwaly Nr XXI/180/2002 Rady Gminy Radzanow z dnia 26 czerwca 2002 r. i dziala na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U z 2015r., poz. 1515 ze zm.). 

2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Z 2012r., poz. 642 ze zm.). 

3. Ustawy z dnia 25 pazdziemika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaialnosci kulturalnej 
(Dz. U. 2012r., poz. 406 ze zm.). 

4. Ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013r., poz. 885 ze zm.). 

5. Niniejszego statutu. 

§ 2 . 

1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Radzanow. 

2. Biblioteka posiada osobowosc prawn^ i jest zarejestrowana w Ksi^dze Rejestrowej Instytucji 
Kultury Gminy Radzanow. 

3. Biblioteka dziala w formic samorz^dowej instytucji kultury. 

§ 3 . 

1. Siedziba Biblioteki miesci si^ w Radzanowie przy ul. Mlawskiej 4, a terenem dzialania jest 
obszar gminy. 

2. Biblioteka Publiczna w Radzanowie nie posiada filii i punktow bibliotecznych. 



§ 4 . 

Bezposredni nadzor nad Biblioteka sprawuje Wojt Gminy. 

§ 5 . 

Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Wojewodzkiej Biblioteki Publicznej w Warszawie. . 

§ 6 . 

Biblioteka uzywa piecz^ci : •• 
1. podluznej w pelnym brzmieniu z adresem, nr NIP i nr REGON. 
2. do stemplowania zbiorow - okr^glej zawieraj^cej nazw^ w pelnym brzmieniu. 

II . Cele i zadania biblioteki. 

Biblioteka sluzy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych mieszkancow Gminy Radzanow 
oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury. 

§ 8 . 

Do szczegolowego zakresu dzialania Biblioteki nalezy: 

1. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materialow bibliotecznych, ze 
szczegolnym uwzgl^dnieniem materialow dotycz^cych wlasnego regionu, 

2. Udost^pnianie zbiorow bibliotecznych na miejscu, wypozyczanie do domu oraz 
prowadzenie wypozyczeh mi^dzybibliotecznych, 

3. Prowadzenie dziaialnosci informacyjno-bibliograficznej, 

4. Popularyzacja ksi^zki i czytelnictwa, 

5. Wspoldzialanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, 
organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oswiatowych 
i kulturalnych spoleczehstwa, 

6. Organizowanie czytelnictwa i udost^pnianie materialow bibliotecznych ludziom 

niepelnosprawnym 

7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. 

§ 9 . 

Biblioteka podejmowac moze inne dzialania wynikajqce z potrzeb srodowiska lokalnego. 



III . Organy biblioteki, organizacja, pracownicy. 

§10 . 

1. Na czele Biblioteki w Radzanowie stoi Kierownik. 
2. Kierownik zarzqdza biblioteka i reprezentuje J4 na zewn^trz. 
3. Kierownika powoluje i odwoluje Wojt Gminy po zasi^gni^ciu opinii dzialaj^cych zwi^zkow 
zawodowych i stowarzyszeh w Bibliotece. 

§11. 

W Bibliotece zatrudnia si? pracownikow dziaialnosci podstawowej, administracyjnej oraz obslugi. 

§12 . 

Kierownik jest przelozonym pracownikow Biblioteki i wykonuje wobec nich czynnosci z zakresu 
prawa pracy. 

§13 . 

Kierownik i pracownicy Biblioteki powinni posiadac odpowiednie do zajmowanych stanowisk 
kwalifikacje okreslone w odr^bnych przepisach. 

§14. 

Wynagrodzenia pracownikow Bibliotek ustalane ŝ  na podstawie odr^bnych przepisow. 

§15. 

Biblioteka moze prowadzic wypozyczanie, czytelnie, oddzialy dla dzieci, filie biblioteczne, punkty 
biblioteczne oraz iime formy udost^pniania zbiorow bibliotecznych. 

§ 16. 

Organizacj? wewn^trzn^ okresla regulamin organizacyjny nadawany przez kierownika tej instytucj 
po zasi?gni?ciu opinii organizatora oraz opinii dzialajqcych w niej organizacji zwi^zkowych i 
stowarzyszeh tworcow. 

§17. 

Przy Bibliotece i jej filiach mog^ dzialac kola przyjaciol biblioteki, rady spoleczne powolane na 
podstawie obowi^zuj^cych przepisow prawnych. 



IV. Gospodarka finansowa biblioteki. 

§18 . 

Biblioteka jest finansowana z dotacji podmiotowej budzetu Gminy Radzanow, dochodow wlasnych 
darowizn, dotacji celowych i innych zrodel przewidzianych przepisami prawa. 

§19. 

Biblioteka prowadzi gospodark? finansow^ na zasadach obowi^zuj^cych instytucje kultury. 

§20. 

Biblioteka moze prowadzic dzialalnosc gospodarcz^ wedlug ogolnych zasad okreslonych 
odr^bnymi przepisami. Dochod z tej dziaialnosci przeznaczony jest na cele statutowe Biblioteki. 

Podstaw^ gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalony przez kierownika z 
zachowaniem wysokosci dotacji organizatora, zatwierdzony przez Rad? Gminy. 

Kierownik sklada sprawozdanie z dziaialnosci Biblioteki zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami: 

§21 . 

Kierownik jest odpowiedzialny za realizacj? budzetu Biblioteki. 

§22 . 

§23 . 

1. 
2. 

za pierwsze polrocze dziaialnosci - w terminie do 31 lipca roku biez^cego, 
za caly rok dziaialnosci - do 31 stycznia roku nast^pnego. 

V. Postanowienia koncowe. 

§24 . 

Zmiany statutu mog^ bye dokonywane w trybie wlasciwym do j ego ustalenia. 

PRZEWOp SMCZACY 

RdtmrMifiiorek 


