UCHWAŁA NR XXIII/202/13
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia 22 marca 2013 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sędziejowicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr
157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.
113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz
z 2013 r. poz. 153) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r.
poz. 642 i poz. 908 ) uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Sędziejowicach, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.
§ 3. Traci moc uchwała Nr IX/84/03 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie
nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sędziejowicach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Sędziejowice
Wacław Ułański
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Załącznik do Uchwały Nr XXIII/202/13
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 22 marca 2013 r.
STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SĘDZIEJOWICACH
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach, zwana dalej „Biblioteką”, działa 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);
3) niniejszego statutu.
§ 2. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury.
§ 3. Terenem działania Biblioteki jest obszar Gminy Sędziejowice, a siedziba mieści się
w Sędziejowicach, przy ul. Wieluńskiej 7.
§ 4. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Gmina Sędziejowice, zwana dalej Organizatorem.
§ 5. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora – Księga
nr 1 Rejestru i posiada osobowość prawną.
§ 6. Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach używa pieczęci podłużnej zawierającej nazwę,
adres oraz NIP Biblioteki.
§ 7. 1. W skład Biblioteki wchodzą następujące filie:
1) Filia biblioteczna w Pruszkowie przy ul. Głównej 1;
2) Filia biblioteczna w Marzeninie przy ul. Zduńskiej 1;
3) Filia biblioteczna w Siedlcach 30A.
2. Filie biblioteczne używają pieczęci podłużnej zawierającej nazwę i adres Biblioteki oraz
dodatkowo nazwę miejscowości, w której znajduje się filia.
3. Biblioteka i jej filie posiadają ponadto pieczęć okrągłą zawierającą treść odpowiadającą pieczęci
podłużnej.
4. Szyld Biblioteki i jej filii zawiera treść odpowiadającą treści pieczęci wyszczególnionej w ust. 3.
§ 8. 1. Bezpośredni nadzór administracyjny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wójt Gminy
Sędziejowice.
2. Roczne sprawozdanie z działalności Biblioteki składane jest do oceny Wójtowi Gminy
Sędziejowice.
Rozdział 2.
Cele i zadania Biblioteki
§ 9. Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych
społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.
§ 10. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie i ochrona zbiorów bibliotecznych;
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie
wypożyczeń międzybibliotecznych;
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3) organizowanie czytelnictwa i działalności kulturalnej dla ludzi z niepełnosprawnością;
4) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej zwłaszcza wiedzy o regionie;
5) współdziałanie z bibliotekami, muzeami, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami,
szkołami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i oświatowych użytkowników bibliotek.
§ 11. Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.
Rozdział 3.
Organy Biblioteki i jej organizacja
§ 12. 1. Biblioteką kieruje dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz,
a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem
i środkami finansowymi instytucji.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Sędziejowice na zasadach i w trybie zgodnym
z obowiązującymi przepisami prawa, określonymi w ustawie z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r. poz.406).
§ 13. 1. Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków
finansowych i majątkowych uprawniony jest dyrektor.
2. Dyrektor może ustanowić pełnomocników uprawnionych do dokonywania określonych czynności
prawnych w imieniu Biblioteki, określając zakres ich upoważnień.
§ 14. 1. Dyrektor jest pracodawcą w stosunku do pracowników zatrudnionych w Bibliotece.
2. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnych oraz
obsługi. W miarę potrzeby mogą być zatrudniani specjaliści z innych dziedzin związanych z jej
działalnością.
3. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje
określone odrębnymi przepisami.
§ 15. 1. Strukturę organizacyjną Biblioteki oraz zadania dla poszczególnych działów i stanowisk
określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy
Sędziejowice.
2. Szczegółowe zasady korzystania z wypożyczalni i czytelni określają regulaminy zatwierdzone
w odrębnym trybie i podane do publicznej wiadomości w lokalach bibliotecznych.
3. Przy Bibliotece mogą działać towarzystwa o charakterze kulturalnym, świetlice, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Rozdział 4.
Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki
§ 16. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi w oparciu o art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy o bibliotekach.
Rozdział 5.
Źródła finansowania
§ 17. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury
w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków w sposób celowy i oszczędny, kierując się
zasadami efektywności ich wykorzystania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Podstawę gospodarki finansowej Biblioteki stanowi plan finansowy ustalony przez dyrektora,
z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
4. Biblioteka sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
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5. Organizator przekazuje Bibliotece środki finansowe w formie dotacji, o której mowa w ustawie
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 18. 1. Biblioteka corocznie w terminie do dnia 31 marca przedkłada Wójtowi Gminy Sędziejowice
sprawozdanie finansowe za rok poprzedni składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz
dodatkowej informacji.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zatwierdza Wójt Gminy Sędziejowice.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 19. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
§ 20. Dyrektor Biblioteki może wnioskować o dokonanie zmian w statucie.
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