
RADA GMINY
Radziechowy-Wloprz UCHWAŁA NR xxxvllv236/l3

RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

z &:ia28listopada 2013 r.

w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Puhlicznej Radziechoły - Wieprz

Na podstawie art. l8ust.2pkt 15iart.40ust.2pkt 2ustawy zdnia 8 marca 1990 r, osamorządzie
gminnym (U,Dz.U.z2013, poz, 594ze zmianami) oraz art,ll ust. 1ustawy zdnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach (tj. Dz. U . z 2012 r., poz. 642 zę zmianami),

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§1.
Nadaje się statut Gminnej Bibliotece Publicznej Radziechowy - Wieprz w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwĄ.

§2.
Traci moc Statut Gminnej Biblioteki Publicznej Radziechowy - Wieprz nadany Uchwałą nr XXXYI1221109
z dnia2& kwietnia 2009 r. zmieniony uchwałą nr XI/58/1 1 z dnia}Z września}}Il r.

§3.
Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§4.
Uchwała wchodzi w Ęcie po upĘrvie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym V/ojewództwa
Sląskiego.

Rady

L,
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Załącznik do UchwĄ nr XXXVIV 23 6 l 13

Rady Gminy Radziechowy - Wieprz

z dńa28 listopada 2013 r.

sTATUT
Gn4INNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

RADZIEcHowY-\ryIEPRZ

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§1

Gminna Biblioteka Publiczra Radziechowy-Wieprz 
^^/ana 

dalej Bibliotekądziaław
szczególności na podstawie :

1. Ustawy zdnia27 częrwca I997t. obibliotękach (Dz. U. z2OIżr.,poz.642 zpóźn.
zm.), zulana dalej ustawą.

2, Ustawy zdnia 25 pńdziemika 1991 oorganizowaniu iprowadzeniu działalności
kulturalnej (tekst jedn. Dz.U . z 20 I2r., poz. 406)

3. Niniejszego statutu.

§2

1. Bibliotęka jest samorządową instytucją kultury działającą wobrębie krajowej sieci
bibliotecznej, posiadającą osobowość prawną i wpisaną do rejestru insĘitucji kultury
prowadzone go przez Or gańzatora,

2. Siedziba Biblioteki mieści się Radziechowach przy ul, Św. Marcina 23, a terenem jej
działania j es t obszar Gminy Radzi echowy-Wieprz

3, Orgańzatorem dla Biblioteki jest Gmina Radziechowy - Wieprz.
4. Biblioteka podlega meryĄorycznemu nadzorowi Zywieckiej Biblioteki Samorządowej.

§3

1. Biblioteka używapieczęci podłużnej znaTwą i adresem do sygnowania zbiorów, Filie
bibliotecme uzywająpieczęci jak wyżej z dopiskiem ,,Filia w...".

2. Biblioteka możeużrylvaćnanvy skróconej, w brzmieniu: GBP-RW.

II. CBLE i ZADANIABIBLIOTEKI

§4

1. Biblioteka słuĄ zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i inforrriacyjnych
społeczeństwa Gminy orazuczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

ż. Do zadańBiblioteki naleĘ:
a) gromadzenie, opracowylv anie i przechowywanie materiałów bibliotecmych,
b) vlrypoĘczanie zbiorów biblioteczrych na zewnątrz oraz udostępnianie prezencyjne,
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z uw zglę dnieni em p otrzeb r óżny ch grup użytkownik ów,
prowadzeni e działalnoś ci inform acyj nej i edukacyjnej,
p opulary zacja ks iążek i czlĄelnictw a,
współdziałanie z bibliotekami, instylucjami kultury otganizacjami i towarzystwami
w celu ronvijania i zaspokajania oświatowych i kulturalnych potrzeb mieszkańców,
doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
inne działania wynikające zpotrzeb mieszkańców orazrealizacji polityki oświatowej,
kulturalnej, informacyjnej Gminy.

3. Biblioteka wspóĘracuje z innyni bibliotekami, ins§ltucjami kultury, podmiotamr
prowadz ącymi dz iałalno ś ć ku lturalną, stow ar zy szen i am i i zw iązkami twórców
i aĘstów oraz organamiwładz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.

III. ORGANY BIBLIOTEKI i JEJ ORGANIZACJA

§5

Organem zarządzĄącym Biblioteki j est Dyrektor.
Dyrektor kieruje działalnością Biblioteki i reprezenfuj e jąna zewnątrz.
Dyrektor jestprzełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich cz}nności
zakresu prawa pracy,

§6

Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy.
Wójt wykonuje wobec Dyrektora cąlnności z zahesu prawa pracy i jest jego
zwierzchnikiem służbowym.

§7

Poza siedzibą głównej Biblioteki, działaią jei fi|ię:
a) Filia w Wieprzu, ul. Zywiecka 355,
b) Filia w Juszcąmie
c) Filia w Bystrej
d) Filia w Brzuśniku

1.

§8

W miarę istniejących potrzeb Biblioteka prowadzi wypoĄcza|nie, czytelnie, filie
biblioteczne i punkty biblioteczne - tworzone, zloszone i przeksńałcane przezDyrektora.
Przy Bibliotece i jej frliach mogą działaókołaprzyjaciół biblioteki, towarzystwa
i fundacje - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§9

Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez
Dyrektora, po zasięgnięciu opinii ()r ganizatoru.
Zasady korzystania z Biblioteki określa Regulamin Biblioteki nadany przezDyrektora.

c)
d)
e)

0
g)

1.

2.
3.

1.

2.

1.

ż.
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IV. GO SPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§10

1. Biblioteka gospodaruje samodzięlnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz
prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się
zasadami efektyvno ści ich wyko r zy stania.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy za1lłięrdzony przęz
Dyrektora, z zachow aniem wy soko śc i d otacj i Or ganizator a.

3. Bibliotęka ohzymuje zbudżętu Gminy corocznie dotację na działalnośó w wysokości
niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności na:

a) wlposazenie,

b) prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów
bibliotecznych,

c) doskonalenie zawodowe pracowników,

d) wynagrodzeniepracowników,

e) utrzymanie i eksploatację majątku.

4. Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe z:

a) z wpływów o których mowa w § 5 pkt.l,

b) dotacji budzetu państwa,

c) wpĘwów z najmu i dzierżawyskładników majątku,

d) spadków, zapisów i darowizn od osób ftzycznych i prawnych,

e) innych źrodęł.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

§11

Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Gminy, w trybie właściwym dla jego nadania,

PRZE\,\Iosry{rj!]&,eY
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