
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/121/16 

RADY GMINY JASIONÓWKA 

z dnia 30 grudnia 2016 r. 

w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasionówce 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337, poz. 1505, 

z 2016 r. poz. 1020), art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 8 ust. 2 pkt 2, art. 11 ust. 1 i 3 

ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642, poz. 908, z 2013 r. poz. 829) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasionówce w brzmieniu stanowiącym załącznik 

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XVII/112/16 Rady Gminy Jasionówka z dnia 27 października 2016 r.  

w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasionówce. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego.   

  Przewodniczący Rady 

Jerzy Kraszewski 
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Załącznik do uchwały nr XVIII/121/16 

Rady Gminy Jasionówka 

z dnia 30 grudnia 2016 r. 

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JASIONÓWCE 

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Jasionówce, zwana dalej „Biblioteką”, jest instytucją kultury 

działającą na podstawie: 

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.); 

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.  

z 2012 r. poz. 406 ze zm.); 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.); 

4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047); 

5) innych obowiązujących przepisów prawa; 

6) niniejszego Statutu. 

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

bibliotecznej. 

§ 3. 1. Siedziba Biblioteki znajduje się przy ulicy Rynek 19 w Jasionówce. 

2. Terenem działania Biblioteki jest obszar Gminy Jasionówka. 

§ 4. Biblioteka korzysta z pomocy merytorycznej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego 

w Białymstoku. 

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

§ 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 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 osób 

niepełnosprawnych; 

3) prowadzenie działalności informacyjno- bibliograficznej; 

4) popularyzacja książek i czytelnictwa; 

5) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami; 

towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa; 

6) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. 

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

§ 9. 1. Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje na zewnątrz 

i jest za nią odpowiedzialny. 

2. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy, w sposób określony w ustawie z dnia 25 października 

1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

3. Kierownik składa oświadczenia woli w imieniu Biblioteki w zakresie jej praw i zobowiązań 

majątkowych. 
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§ 10. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej w miarę potrzeb. Pracowników 

zatrudnia Kierownik Biblioteki. 

§ 11. Pracownicy Biblioteki wynagradzani są według zasad określonych w przepisach odrębnych. 

§ 12. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnię, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania 

zbiorów bibliotecznych. 

§ 13. Przy Bibliotece może działać Koło Przyjaciół Biblioteki. 

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

§ 15. 1. Biblioteka jest instytucją kultury prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych  

w przepisach odrębnych. 

2. Biblioteka jest jednostką sektora finansów publicznych zaliczoną do podsektora samorządowego. 

§ 16. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi 

przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Biblioteki. 

§ 17. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy. 

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

§ 19. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 
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