
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/188/2017 

RADY GMINY OSIEK JASIELSKI 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 

w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Osieku Jasielskim. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art.13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 

1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 862) oraz 

art. 8 ust. 2 pkt 2) i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012 r., 

poz. 642 z późn. zm.) 

Rada Gminy Osiek Jasielski uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Osieku Jasielskim w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała nr XV/85/2011 Rady Gminy w Osieku Jasielskim z dnia 28 grudnia 2011 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek Jasielski. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Osiek Jasielski 

 

 

mgr Daniel Socha 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 7 sierpnia 2017 r.

Poz. 2773



Załącznik Nr 1 

 do Uchwały Nr XXXIV/188/2017  

z dnia 29 czerwca 2017 r. 

 

STATUT 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna zwana dalej „BIBLIOTEKĄ” działa na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.), 

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

U. z 2017 r. poz. 862 t.j.), 

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), 

4. Niniejszego statutu. 

§ 2. 1. Biblioteka jest samorządową (gminną) instytucją kultury, której Organizatorem jest Gmina Osiek 

Jasielski. 

2. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury 

prowadzonego przez Organizatora. 

3. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Osiek Jasielski. 

4. Obszarem działania Biblioteki jest Gmina Osiek Jasielski. 

§ 3. 1. Bezpośredni nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Osiek Jasielski. 

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawują i pomocy fachowej udzielają: 

a) Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Rzeszowie 

b) Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle 

§ 4. Biblioteka używa pieczęci podłużnej, zawierającej w pełnym brzmieniu nazwę i adres 

siedziby: Gminna Biblioteka Publiczna, 38-223 Osiek Jasielski. 

§ 5. Organizator zapewnia środki niezbędne do prowadzenie działalności kulturalnej. 

II. Cele i zadania Biblioteki 

§ 6. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu 

wiedzy i rozwoju kultury. 

§ 7. 1. Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy: 

a) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów 

dotyczących własnego regionu, 

b) wytwarzanie materiałów informacyjnych, 

c) udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu, na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeni mieczy 

bibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, 

d) prowadzenie działalności informacyjnych, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych 

i zewnętrznych, 

e) popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa, 

f) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu 

potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa, 

g) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. 
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2. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą i uzyskane z tej działalności dochody przeznaczyć 

na działalność statutową. 

III. Struktura Organizacyjna 

§ 8. 1. Całokształtem działalności Biblioteki kieruje Dyrektor i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Dyrektor wyłaniany jest w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt Gminy Osiek 

Jasielski. Regulamin konkursu ustala Wójt Gminy Osiek Jasielski. 

§ 9. 1. W bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. 

2. W miarę potrzeb w bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin 

związani z działalnością Biblioteki. 

3. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki. 

4. Dyrektor i pracownicy Biblioteki winni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikację 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

IV. Majątek i finanse  

§ 10. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z rozdziałem 3 ustawy o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej (ustawa z dnia 25 października 1991 r.) oraz ustawą o rachunkowości. 

2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzielona i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną 

gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

§ 11. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów. 

Przychodami Biblioteki są wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży majątku ruchomego 

z wyjątkiem dóbr kultury, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe z budżetu, 

środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. 

§ 12. 1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez 

Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji podmiotowej Organizatora. 

2. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy Osiek Jasielski nie później 

niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. 

§ 13. Biblioteka może pobierać opłaty za: 

1. Usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne i za wypożyczenia między biblioteczne, 

2. Wypożyczenia materiałów audiowizualnych, 

3. Niezwrócone w terminie materiały biblioteczne, 

4. Uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych, 

5. W formie kaucji – za wypożyczone materiały biblioteczne, 

6. Wydawnictwa własne. 

§ 14. 1. Organizacje wewnętrzne Gminnej Biblioteki Publicznej określa Regulamin Organizacyjny nadany 

przez Dyrektora Instytucji po zasięgnięciu opinii organizatora. 

2. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Wójt Gminy. 

3. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki określa regulamin wynagradzania zatwierdzony przez 

Dyrektora. 

§ 15. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne oraz inne 

formy udostępniania zbiorów bibliotecznych, na zasadach określonych w Regulaminie Organizacyjnym. 

§ 16. Gminna Biblioteka Publiczna tworzy Fundusz Świadczeń Socjalnych na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach. 
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V. Postanowienia końcowe 

§ 17. Biblioteka prowadzi dokumentacje odzwierciedlającą jej działalność na podstawie instrukcji 

kancelaryjnej obowiązującej w urzędach administracji samorządowej oraz ustaleń przyjętych przez organy 

Gminy. 

§ 18. Likwidacja Biblioteki następuje na drodze uchwały Rady Gminy. 

§ 19. 1. Statut Biblioteki nadaje Rada Gminy w Osieku Jasielskim 

2. Zmiany Statutu mogą być wykonane w trybie właściwym dla jego nadania. 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 4 – Poz. 2773


		2017-08-07T14:03:02+0000
	Polska
	Marcin Jacek Zaborniak
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




