
UCHWALANRL/326/2018 
RADY GMINY BRUDZEW 

zdnia 21 sierpnia2018r. 

wsprawie: nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Brudzew 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. 
0 samorzq^dzie gminnym (t. j . Dz. U. z 2018 r.. poz. 994 ze zmianami) w zwi^zku z art. 11 ust.1 i 3 ustawy zdnia 
27czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j . Dz. U. z2018r., poz. 574) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy zdnia 
25 pazdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia*alnosci kulturalnej (t. j . Dz. u. z 2017 r., poz. 862 ze 
zmianami) 

Rada Gminy Brudzew uchwaia 
STATUT 

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY BRUDZEW 

Rozdzial 1. 
Postanowienia ogolne 

§ 1. Biblioteka Publiczna Gminy Brudzew zwana dalej Biblioteki dziata na podstawie: 

1. Ustawy zdnia 8 marca 1990 roku osamorzq^dzie gminnym (t. j . Dz. U. z2018r., poz. 994 
ze zmianami). • 

2. Ustawyzdnia27czenA/ca 1997rokuobibliotekach(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 574). 

3. Ustawy zdnia 25 pazdziernika 1991 roku oorganizowaniu i prowadzeniu dziatalnosci kulturalnej 
(t. j . Dz. U. z 2017r. poz. 862 ze zmianami). 

4. Ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansachi publicznycti (t. j . Dz.U. z2017r., poz. 2077 
ze zmianami). 

5. Ustawy zdnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (t. j . Dz, U. z 2018 r., poz. 395 ze zmianami). 

6. Niniejszego statutu. 

§ 2 .1. Biblioteka jest samorzqdow^ instytucj^ kultury posiadaj^c^ osobowosc prawnq .̂ 

2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Brudzew zwana dalej "Organizatorem". 

§ 3 .1. Siedziba Biblioteki miesci si? w Brudzewie przy ul. Powstancow Wielkopolskich 35. 

2. Terenem dziatania Biblioteki jest Gmina Brudzew. 

§ 4 .1 . Biblioteka wchodzi w sktad ogolnokrajowej sieci bibliotecznej \a jest do rejestru instytucji 
kultury prowadzonego przez Organizatora. 

2. Nadzor nad organizacjq^ i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Organizator, w imieniu ktorego dziata Wojt 
Gminy Brudzew. 

3. Nadzor merytoryczny nad dziatalnosci^ Biblioteki sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna 
w Turku oraz Wojewodzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. 

§ 5. Biblioteka uzywa nast^puj^cych piecz^ci: 

IPodfuznej znazw^: Biblioteka Pubiiczna Gminy Brudzew, adresem siedziby i numerami: NIP 
1 REGON. 

2. Okr^tej zawieraj^^cej w otoku nazw?,' Bib!iotel<a Publiczna Gminy Brudzew. 
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Rozdziat 2. 
Cele izadania Biblioteki 

§ 6. Biblioteka zapewnia obstug? biblioteczn^ mieszkancow Gminy Brudzew. Stuzy rozwijaniu 
i zaspakajaniu \ch potrzeb czytelniczych, oswiatowycti, kulturalnych i informacyjnych oraz uczestniczy 
w upowszechnianiu wiedzy i kultury regionu. 

§ 7 . 1 . Do podstawowych zadah Biblioteki nalezy: .C- • 

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiatow bibliotecznych; 

2) udost^pntanie zbiorow w siedzibie Biblioteki, wypozyczanie na zewn^trz oraz prowadzenie wypozyczeh 
mi^dzybibliotecznych; 

3) informowanie uzytkownikow o posiadanych zbiorach i zbiorach dost^pnych w innych bibliotekach; 

4) badanie potrzeb czytelniczych mieszkancow Gminy Brudzew; 

5) uzupelnianie zbiorow biblioteki stosownie do potrzeb czytelniczych mieszkancow Gminy Brudzew; 

6) organizowanie czytelnictwa i udost^pnianie zbiorow ludziom chorym i niepetnosprawnym; ;. .. 

7) gromadzenie i upowszechnianie materiatow informacyjnych, dokumentuj^cych dorobek kulturalny gminy; 

8) popularyzacja ksi^zki i czytelnictwa; 

9) petnienie funkcji osrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej; 

10) tworzenie i udost^pnianie wtasnych komputerowych baz danych zasobow bibliotecznych; 

11) organizacja form pracy z czytelnikiem stuzq^cych popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu 
historii i dorobku kulturalnego regionu; = -

12) wspotdzialanie ze szkolami, stowarzyszeniami, bibliotekami innych sieci, instytucjami, fundacjami 
i organizacjami w zakresie rozwoju czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oswiatowych i kulturalnych 
mieszkancow Gminy Brudzew. 

2. Biblioteka moze podejmowac na zasadach okreslonych w odr^bnych przepisach 
inne dziatania w zakresie upowszechniania kultury wynikajace z potrzeb mieszkancow lub stuzq^ce szeroko 
poj^tej promocji Gminy Brudzew, wtym m. in.: organizowac koncerty, wystawy, spektakle, odczyty, kursy, 
spotkania autorskie i projekcje filmow. • 

RozdziatS. 
Organy biblioteki ijej organizacja 

§ 8 .1. Biblioteki zarz^dza i reprezentuje j i na zewn^trz Dyrektor. 

2. Dyrektora Biblioteki powotuje i odwotuje Wojt Gminy Brudzew na zasadach przewidzianych 
wodr^bnych przepisach. 

3. Do obowi^zkow i uprawnieh Dyrektora nalezy w szczegolnosci: 

1) wykonywanie funkcji pracodawcy - dyrektora zaktadu pracy wstosunku do zatrudnionych 
w Bibliotece pracownikow; 

2) zapewnienie wtasciwej organizacji pracy, dokonywanie podzialu zadah miedzy poszczegolnymi stanowiskami 
pracy; 

3) gospodarowanie srodkami finansowymi; 

4) gospodarowanie mieniem; 

5) przedkladanie wtasciwym instytucjom i Organizatorowi planow rzeczowych i finansowych oraz sprawozdah 
z ich reaiizacji; 

6) poszukiwanie i pozyskiwanie pozabudzetowych zrodef finansowania dziatalnosci statutowej biblioteki. 
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4. Wojt Gminy Brudzew wyl<onuje wobec Dyrektora czynnosci z zakresu prawa pracy oraz jest jego 
zwierzchnikiem stuzbowym. 

§ 9 .1. Pracownikow Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor. 

2, Biblioteka jest pracodawcy wrozumieniu przepisow kodeksu pracy wstosunku do zatrudnionycti 
w Bibliotece pracownikow. 

§ 10. Szczegotowi organizacja wewnetrzny Biblioteki okresia Regulamin Organizacyjny nadawany przez 
Dyrektora Biblioteki po zasi^gnieciu opinii Wojta Gminy Brudzew. 

§ 1 1 . 1 . Zasady i warunki korzystania z Biblioteki okresia Regulamin nadany przez Dyrektora Biblioteki. 

2. Ustugi Biblioteki zwiyzane z podstawowydziatalnosciy kulturalny sybezplatne. 

3. Opiaty mogy bye pobierane wylycznie w przypadkacti przewidzianychi w art. 14 ust. 2 i 3 ustawy 
0 bibliotekach. 

§ 12. Wynagrodzenia pracownikow Biblioteki okreslone sy na podstawie wlasciwych przepisow prawa 
obowiyzujycych dia bibliotek publicznych jako instytucji kultury. 

RozdziaM. 
Gospodarka finansowa Biblioteki 

§ 13.1. Biblioteka prowadzi gospodark? finansowy na zasadach przewidzianych dIa instytucji kultury. 

- 2. Podstawy gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy zatwierdzany przez Wojta Gminy 
Brudzew. . . -

3. Dzialalnosc biblioteki finansowana jest ze srodkow publicznych z otrzymanych dotacji, wplywow 
uzyskiwanych z prowadzenia dziatalnosci, funduszy celowych, spadkow, darowizn, sprzedazy sktadnikow 
majytku ruchomego oraz z innych zrodet. 

4. Biblioteka otrzymuje dotacje z budzetu Gminy Brudzew w wysokosci niezb?dnej na pokrycie kosztow 
dziatalnosci. 

5. Biblioteka moze prowadzic dodatkowy dzialalnosc, nie kolidujycy z zadaniami statutowymi Biblioteki, 
w zakresie; 

1) organizacji spotkah, wystaw, koncertow, spektakli i odczytow; 

2) projekcji filmow; 

3) sprzedazy artykulow uzytku kulturalnego, wydawnictw, dziel tworcow; 

4) ustug ksero i wydrukow; 

5) prowadzenia kursow, szkoleh. 

6. Przychody uzyskane z dziatalnosci wymienionej w § 1 3 ust. 5 przeznaczone sy wytycznie na realizacj? 
zadah statutowych Biblioteki. 

7. Wysokosc rocznej dotacji na dzialalnosc Biblioteki ustala Rada Gminy Brudzew. 

8. Nadzor nad gospodarky finansowy Biblioteki sprawuje Wojt Gminy Brudzew. 

§ 14. Biblioteka tworzy zakladowy fundusz swiadczeh socjalnych na zasadach okreslonych w odr^bnych 
przepisach. 

RozdziatS. 
Postanowienia kohcowe 

§ 15.1. Zmiany Statutu dokonywane sy w trybie okreslonym dIa jego nadania. 
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2. Traci moc uchwaia Rady Gminy Brudzew Nr XXVIII/150/05 zdnia 24 lutego 2005r, wsprawie statutu 
Biblioteki Publicznej Gminy Brudzew, zmieniona uchwatami: Nr XL/196/05 Rady Gminy Brudzew zdnia 
30grudnia 2005 r., Nr VIII/45/2015 Rady Gminy Brudzew zdnia 27 kwietnia 2015 r „ Nr XV/100/2016 Rady 
Gminy Brudzew zdnia 22stycznia 2016r. i Nr XXI11/146/2016 Rady Gminy Brudzew zdnia 
31 sierpnia 2016r. 

3. Uchwaia wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogtoszenia w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa 
Wielkopolskiego. 
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