
Uchwała Nr XXI/110/09

Rady Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 27 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z
2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz.
96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658) i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 8 ust. 2 pkt 2 i art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27
czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz.
984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) uchwala się, co następuje: § 2 Traci moc Uchwała Nr XIV/57/2000 Rady
Gminy Kołaki Kościelne z dnia 25 lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki. § 3  Wykonanie
uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego. 

§ 1. Uchwala się Statut Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIV/57/2000 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 25 lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

Przewodniczący
Ryszard Albin Kołakowski

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE  

R o z d z i a ł   I  

Przepisy ogólne 

§ 1. Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne zwana dalej "Biblioteką" jest instytucją kultury działającą na podstawie: 

§ 2. Biblioteka jest gminną jednostką organizacyjną kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. 

§ 3. Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina Kołaki Kościelne. 

§ 4. Siedzibą Biblioteki jest budynek Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych, natomiast terenem działania jest Gmina Kołaki 
Kościelne. 

§ 5. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy. 

§ 6. Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. 

§ 7. Biblioteka używa pieczęci podłużnej zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu. 

R o z d z i a ł   I I  

Cele i zadania biblioteki 

§ 8. Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi 
kultury. 

§ 9. Do szczegółowego zakresu działania biblioteki należy: 

§ 10. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska. 

R o z d z i a ł   I I I  

Organy Biblioteki i jej organizacja 

§ 11. Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią 
odpowiedzialny. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy Kołaki Kościelne. 

§ 12. Kierownik Biblioteki powinien posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska i pełnionej funkcji, określone 
odrębnymi przepisami. 

§ 13. Wynagrodzenie kierownika Biblioteki ustala się na podstawie właściwych resortowych przepisów prawa obowiązujących dla 
bibliotek publicznych jako instytucji kultury. 

§ 14. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię i czytelnię. 

§ 15. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania ustala kierownik w regulaminie organizacyjnym, po 
zasięgnięciu opinii organizatora. 

R o z d z i a ł   I V  

Gospodarka finansowa Biblioteki 

§ 16. Biblioteka jest finansowana z budżetu gminy, z dochodów własnych i innych źródeł. 

§ 17. 1. Biblioteka jest instytucją kultury prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej. 

2. Biblioteka jest jednostką sektora finansów publicznych zaliczoną do podsektora samorządowego. 
3. Obsługę finansowo-księgową Biblioteki, według zasad określonych w odrębnych przepisach, prowadzi księgowość Urzędu Gminy

Kołaki Kościelne. 

§ 18. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej 
działalności przeznaczony jest na cele statutowe biblioteki. 

§ 19. Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest roczny plan finansowy. 

§ 20. Biblioteka posiada odrębny rachunek bankowy. 

R o z d z i a ł   V  

Postanowienia końcowe 

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

Załacznik nr 1
do Uchwały Nr. XXI/110/09
Rady Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 27 kwietnia 2009 r.

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm);

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z 
późn. zm.); 

3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn .zm.);

4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

5) niniejszego Statutu.

1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących
własnego regionu; 

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z 
uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych; 

3) prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej;

4) popularyzacja książki i czytelnictwa;

5) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami; towarzystwami w rozwijaniu i 
zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa; 

6) planowanie zakupu książek i prenumeraty czasopism, ocena zbiorwów i ich przydatności w środowisku.

7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
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Uchwała Nr XXI/110/09

Rady Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 27 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z
2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz.
96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658) i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 8 ust. 2 pkt 2 i art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27
czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz.
984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) uchwala się, co następuje: § 2 Traci moc Uchwała Nr XIV/57/2000 Rady
Gminy Kołaki Kościelne z dnia 25 lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki. § 3  Wykonanie
uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego. 

§ 1. Uchwala się Statut Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIV/57/2000 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 25 lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

Przewodniczący
Ryszard Albin Kołakowski

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE  

R o z d z i a ł   I  

Przepisy ogólne 

§ 1. Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne zwana dalej "Biblioteką" jest instytucją kultury działającą na podstawie: 

§ 2. Biblioteka jest gminną jednostką organizacyjną kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. 

§ 3. Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina Kołaki Kościelne. 

§ 4. Siedzibą Biblioteki jest budynek Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych, natomiast terenem działania jest Gmina Kołaki 
Kościelne. 

§ 5. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy. 

§ 6. Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. 

§ 7. Biblioteka używa pieczęci podłużnej zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu. 

R o z d z i a ł   I I  

Cele i zadania biblioteki 

§ 8. Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi 
kultury. 

§ 9. Do szczegółowego zakresu działania biblioteki należy: 

§ 10. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska. 

R o z d z i a ł   I I I  

Organy Biblioteki i jej organizacja 

§ 11. Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią 
odpowiedzialny. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy Kołaki Kościelne. 

§ 12. Kierownik Biblioteki powinien posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska i pełnionej funkcji, określone 
odrębnymi przepisami. 

§ 13. Wynagrodzenie kierownika Biblioteki ustala się na podstawie właściwych resortowych przepisów prawa obowiązujących dla 
bibliotek publicznych jako instytucji kultury. 

§ 14. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię i czytelnię. 

§ 15. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania ustala kierownik w regulaminie organizacyjnym, po 
zasięgnięciu opinii organizatora. 

R o z d z i a ł   I V  

Gospodarka finansowa Biblioteki 

§ 16. Biblioteka jest finansowana z budżetu gminy, z dochodów własnych i innych źródeł. 

§ 17. 1. Biblioteka jest instytucją kultury prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej. 

2. Biblioteka jest jednostką sektora finansów publicznych zaliczoną do podsektora samorządowego. 
3. Obsługę finansowo-księgową Biblioteki, według zasad określonych w odrębnych przepisach, prowadzi księgowość Urzędu Gminy

Kołaki Kościelne. 

§ 18. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej 
działalności przeznaczony jest na cele statutowe biblioteki. 

§ 19. Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest roczny plan finansowy. 

§ 20. Biblioteka posiada odrębny rachunek bankowy. 

R o z d z i a ł   V  

Postanowienia końcowe 

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

Załacznik nr 1
do Uchwały Nr. XXI/110/09
Rady Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 27 kwietnia 2009 r.

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm);

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z 
późn. zm.); 

3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn .zm.);

4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

5) niniejszego Statutu.

1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących
własnego regionu; 

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z 
uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych; 

3) prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej;

4) popularyzacja książki i czytelnictwa;

5) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami; towarzystwami w rozwijaniu i 
zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa; 

6) planowanie zakupu książek i prenumeraty czasopism, ocena zbiorwów i ich przydatności w środowisku.

7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
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Uchwała Nr XXI/110/09

Rady Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 27 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z
2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz.
96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658) i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 8 ust. 2 pkt 2 i art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27
czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz.
984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) uchwala się, co następuje: § 2 Traci moc Uchwała Nr XIV/57/2000 Rady
Gminy Kołaki Kościelne z dnia 25 lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki. § 3  Wykonanie
uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego. 

§ 1. Uchwala się Statut Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki Kościelne w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIV/57/2000 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 25 lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Biblioteki Publicznej Gminy Kołaki.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

Przewodniczący
Ryszard Albin Kołakowski

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE  

R o z d z i a ł   I  

Przepisy ogólne 

§ 1. Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne zwana dalej "Biblioteką" jest instytucją kultury działającą na podstawie: 

§ 2. Biblioteka jest gminną jednostką organizacyjną kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. 

§ 3. Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina Kołaki Kościelne. 

§ 4. Siedzibą Biblioteki jest budynek Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych, natomiast terenem działania jest Gmina Kołaki 
Kościelne. 

§ 5. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy. 

§ 6. Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. 

§ 7. Biblioteka używa pieczęci podłużnej zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu. 

R o z d z i a ł   I I  

Cele i zadania biblioteki 

§ 8. Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi 
kultury. 

§ 9. Do szczegółowego zakresu działania biblioteki należy: 

§ 10. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska. 

R o z d z i a ł   I I I  

Organy Biblioteki i jej organizacja 

§ 11. Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią 
odpowiedzialny. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy Kołaki Kościelne. 

§ 12. Kierownik Biblioteki powinien posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska i pełnionej funkcji, określone 
odrębnymi przepisami. 

§ 13. Wynagrodzenie kierownika Biblioteki ustala się na podstawie właściwych resortowych przepisów prawa obowiązujących dla 
bibliotek publicznych jako instytucji kultury. 

§ 14. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię i czytelnię. 

§ 15. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania ustala kierownik w regulaminie organizacyjnym, po 
zasięgnięciu opinii organizatora. 

R o z d z i a ł   I V  

Gospodarka finansowa Biblioteki 

§ 16. Biblioteka jest finansowana z budżetu gminy, z dochodów własnych i innych źródeł. 

§ 17. 1. Biblioteka jest instytucją kultury prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej. 

2. Biblioteka jest jednostką sektora finansów publicznych zaliczoną do podsektora samorządowego. 
3. Obsługę finansowo-księgową Biblioteki, według zasad określonych w odrębnych przepisach, prowadzi księgowość Urzędu Gminy

Kołaki Kościelne. 

§ 18. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej 
działalności przeznaczony jest na cele statutowe biblioteki. 

§ 19. Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest roczny plan finansowy. 

§ 20. Biblioteka posiada odrębny rachunek bankowy. 

R o z d z i a ł   V  

Postanowienia końcowe 

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

Załacznik nr 1
do Uchwały Nr. XXI/110/09
Rady Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 27 kwietnia 2009 r.

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm);

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z 
późn. zm.); 

3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn .zm.);

4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

5) niniejszego Statutu.

1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących
własnego regionu; 

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z 
uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych; 

3) prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej;

4) popularyzacja książki i czytelnictwa;

5) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami; towarzystwami w rozwijaniu i 
zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa; 

6) planowanie zakupu książek i prenumeraty czasopism, ocena zbiorwów i ich przydatności w środowisku.

7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
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