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UCHWAŁA NR XII/79/16
RADY GMINY RUSINÓW
z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rusinowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001
r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U z 2012 r., poz. 406) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27
czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2012 r., Nr 642) Rada Gminy Rusinów, uchwala co następuje:
§ 1. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/84/04 Rady Gminy Rusinów z dnia 26 lutego 2004
roku w sprawie aktu o utworzeniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rusinowie i nadaniu jej Statutu poprzez
nadanie mu nowej treści, w miejsce dotychczasowej, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej
Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rusinów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rusinów
Dorota Jaciubek
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Załącznik do uchwały Nr XII/79/16
Rady Gminy Rusinów
z dnia 25 lutego 2016 r.
STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
I. Postanowienia ogólne
§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Rusinowie zwana dalej Biblioteką działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r., poz. 642),
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515),
3. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z
2012 r., poz. 406, z późn. zm.),
4. Niniejszego statutu.
§ 2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Rusinów.
§ 3. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury
organizatora.
§ 4. 1. Siedzibą Biblioteki jest Rusinów, ul. Żeromskiego 4.
2. Terenem jej działania jest Gmina Rusinów.
3. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Rusinów.
4. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna w
Przysusze oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy
§ 5. Biblioteka używa pieczęci podłużnej w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
II. Cele i zadania
§ 6. Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu
wiedzy i rozwojowi kultury.
§ 7. Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:
1. Gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów
dotyczących własnego regionu oraz ich przechowywanie.
2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie
wypożyczeń międzybibliotecznych.
3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i
towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
III. Zarządzanie i organizacja
§ 8. 1. Organem zarządzającym Biblioteką jest dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje
instytucję na zewnątrz.
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2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy Rusinów.
§ 9. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty
biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
§ 10. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi. W
miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością
Biblioteki.
§ 11. 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk
kwalifikacje określone w przepisach dotyczących instytucji kultury.
2. Wynagrodzenie dyrektora ustala Wójt Gminy Rusinów.
3. Wynagrodzenie pracowników określa regulamin wynagradzania zatwierdzony przez dyrektora z
uwzględnieniem zasad wynikających z odrębnych przepisów dotyczących instytucji kultury.
4. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor.
IV. Majątek i finanse biblioteki
§ 12. 1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując
się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury.
2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy, zatwierdzony w drodze
zarządzenia dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, który w trakcie roku kalendarzowego
może ulec zmianie.
§ 13. 1. Działalność Biblioteki finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymanej dotacji
podmiotowej, dotacji celowej z budżetu państwa, dotacji celowej z budżetu gminy, darowizn, przychodów z
pobieranych opłat i innych źródeł.
2. Wysokość dotacji podmiotowej dla Biblioteki ustalana jest na podstawie projektu planu finansowego
sporządzanego przez dyrektora Biblioteki.
3. Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Wójt Gminy Rusinów.
§ 14. Dyrektor corocznie, w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi
sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy
Rusinów.
§ 15. 1. Obsługę finansowo-księgową Gminnej Biblioteki Publicznej w Rusinowie prowadzi jednostka
obsługująca na podstawie zawartego porozumienia.
2. Dokumentację finansową Biblioteki przechowuje jednostka obsługująca.
V. Postanowienia końcowe
§ 16. 1. Statut nadaje Rada Gminy w Rusinowie.
2. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
§ 17. Likwidacja, bądź reorganizacja Biblioteki następuje na podstawie uchwały Rady Gminy w Rusinowie
z zachowaniem obowiązujących w tym względzie przepisów.

Przewodniczący Rady Gminy Rusinów
Dorota Jaciubek

