Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/57/2011
Rady Gminy Luzino
z dnia 28.03.2011r.

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Leona Roppla w Luzinie
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Roppla, zwana dalej „Biblioteką” jest samorządową
instytucją kultury, której organizatorem jest Wójt Gminy Luzino, zwany dalej
„Organizatorem”.
2. Siedziba Biblioteki mieści się w Luzinie, a terenem działania jest gmina Luzino.
3. Biblioteka realizuje swoje zadania bezpośrednio w swojej siedzibie oraz za pośrednictwem
Filii i Punktów Bibliotecznych.
§2
Biblioteka działa w szczególności na podstawie:
1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz.123 z póź.zmianami).
2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z
póź.zmianami).
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz.U. z 2001r.
Nr 142 poz.1591 z póź.zmianami).
4. Ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określonych kompetencji
organów administracji publicznej w związku z reformą administracyjną (Dz.U. z 1998r., Nr
106, poz. 668 z póź.zmianami).
5. Ustawy z dnia 21 stycznia 2000r. o zmianie niektórych ustaw związanych
z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136 z
póź.zmianami).
6. Niniejszego statutu.
§3
Biblioteka posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.
§4
1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Luzino.
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawują i pomocy fachowej udzielają:
1) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku,
2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie.
§5
1. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do rejestru instytucji kultury,
prowadzonego przez Organizatora.
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2. Biblioteka uŜywa pieczęci podłuŜnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby oraz
pieczęci okrągłej, zawierającej pośrodku napis "im. L. Roppla", a w otoku pełne brzmienie
nazwy Biblioteki.
§6
Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.

Rozdział II
Cele i zakres działania
§7
1. Podstawowym zadaniem Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnooświatowych społeczeństwa poprzez upowszechnianie i rozwój czytelnictwa.
2. Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki naleŜy:
1) zakup nowości ksiąŜkowych i prenumerowanie prasy zgodnie z zapotrzebowaniami
społeczności lokalnej dla Biblioteki głównej i filii bibliotecznych,
2) udostępnianie zbiorów czytelniczych punktom bibliotecznym, na miejscu, wypoŜyczanie
do domu,
3) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych
słuŜących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych,
edukacyjnych i samokształceniowych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów
dotyczących własnego regionu,
4) dostarczanie wiedzy ogólnej za pośrednictwem zgromadzonych zbiorów ze wszystkich
dziedzin wiedzy oraz prowadzenie działalności informacyjno-dokumentacyjnej dotyczącej
środowiska, w którym Biblioteka działa,
5) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypoŜyczanie na zewnątrz oraz
prowadzenie wypoŜyczeń międzybibliotecznych,
6) upowszechnianie czytelnictwa ksiąŜek, czasopism i innych dokumentów piśmienniczych,
7) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej, przysposobienie uŜytkowników
w zakresie umiejętności korzystania i wyszukiwania informacji z róŜnych źródeł,
8) współpraca z innymi bibliotekami publicznymi, z bibliotekami innych sieci, instytucjami i
organizacjami, w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych
społeczności lokalnej,
9) wspomaganie w kształceniu ogólnym i zawodowym poprzez udostępnianie materiałów
bibliotecznych i prowadzenie działalności dydaktycznej w róŜnych formach,
10) upowszechnianie kultury, organizowanie własnych imprez kulturalnych oraz
współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego
zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców,
11) popularyzacja zbiorów i usług bibliotecznych w środowisku lokalnym przez własne
działania oraz za pośrednictwem środków masowego przekazu,
12) prowadzenie działalności promocyjnej,
13) sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad punktami bibliotecznymi w gminie, udzielanie
im pomocy w zakresie prac z czytelnikiem, planowania, sprawozdawczości i prowadzenia
statystyki,
14) szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników zatrudnionych w Bibliotece,
15) Biblioteka moŜe podejmować równieŜ inne działania wynikające z potrzeb środowiska.
§8
1. Biblioteka moŜe prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na
realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieŜącej, w szczególności
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polegającej na:
1) wynajmowaniu powierzchni na cele kulturalne oraz na doraźne potrzeby organizacji
społecznych,
2) prowadzeniu sprzedaŜy wydawnictw, ksiąŜek i twórczości ludowej,
3) działalności wydawniczej,
4) usługach kserokopiarskich innych.
2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust.1, nie moŜe kolidować z realizacją zadań
statutowych.
§9
1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeŜeniem ust.2.
2. Opłaty mogą być pobierane:
1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypoŜyczanie
międzybiblioteczne,
2) za wypoŜyczanie materiałów audiowizualnych,
3) w formie kaucji za wypoŜyczone materiały biblioteczne,
4) za nie zwrócone w terminie wypoŜyczone materiały biblioteczne,
5) za uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych.
3. Wysokość opłat, o których mowa w ust.2 pkt 1 i 2 nie moŜe przekraczać kosztów
wykonania usługi.
Rozdział III
Struktura organizacyjna, organy zarządzające, doradcze i nadzorcze
§ 10
W skład struktury organizacyjnej Biblioteki wchodzą
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Luzinie.
2. Filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sychowie i Kębłowie.
§ 11
Biblioteka moŜe tworzyć i organizować na terenie gminy Luzino róŜnorodne formy udostępniania
zbiorów bibliotecznych.
§ 12
1. Dyrektora Biblioteki zatrudnia Wójt Gminy Luzino na podstawie obowiązujących przepisów.
2. Dyrektor Biblioteki powinien posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego
stanowiska i pełnionej funkcji, określone w odrębnych przepisach.
3. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy głównego księgowego.
4. Do zakresu działania dyrektora naleŜy w szczególności:
1) kierowanie bieŜącą działalnością,
2) reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz,
3) zarządzanie majątkiem Biblioteki,
4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
5) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń słuŜbowych,
6) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
7) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,
8) występowanie, w zaleŜności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na
realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieŜących zadań
własnych,
9) pełnienie funkcji bibliotekarza,
10) nadawanie regulaminu określającego zasady i warunki korzystania z Biblioteki.
3

§ 13
W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.
W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z róŜnych dziedzin, związanych
z działalnością biblioteczną. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.
§ 14
Czynności z zakresu stosunku pracy wobec pracowników Biblioteki wykonuje dyrektor.
§ 15
1. Wynagrodzenie dla pracowników Biblioteki ustala dyrektor na podstawie właściwych
przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.
2. Wynagrodzenie dla dyrektora ustala Wójt Gminy.
§ 16
Przy Bibliotece i jej Filiach mogą działać rady biblioteczne, koła przyjaciół biblioteki lub inne
organy o charakterze doradczym i opiniodawczym powołane na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.
§ 17
1. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki ustala dyrektor Biblioteki po zasięgnięciu
opinii Organizatora.
2. Sposób i warunki korzystania z wypoŜyczalni i czytelni określa dyrektor w Regulaminie
udostępniania zbiorów.
§ 18
Główny księgowy działa w ramach kompetencji określonych w zakresie czynności i udzielonych
mu przez dyrektora upowaŜnień, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowanie decyzje i
skutki swoich działań.
§ 19
1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki upowaŜniony jest dyrektor.
2. JeŜeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub moŜe spowodować powstanie
zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata
głównego księgowego.
§ 20
1. Organem kontrolnym Biblioteki jest Rada Gminy.
2. Rada Gminy:
1) opiniuje przedłoŜony przez dyrektora projekt rocznego planu działalności wraz z
planem finansowym oraz wnioski o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych
mecenatem państwa oraz na dofinansowanie bieŜących zadań własnych,
2) ocenia, co najmniej raz do roku, działalność Biblioteki oraz sprawozdanie roczne z
działalności,
3) moŜe zgłosić własne propozycje do planu działalności i planu finansowego,
4) opiniuje propozycje zmian Statutu, a takŜe moŜe zgłaszać własne w tym zakresie.
3. Sprawy sporne pomiędzy Wójtem, a dyrektorem rozstrzyga Rada Gminy. W tym celu Rada
moŜe powołać niezaleŜnych arbitrów.
§ 21
1. Wójt Gminy sprawuje nad Biblioteką nadzór administracyjno-finansowy.
2. Nadzorowi temu podlega:
1) prawidłowość dysponowania przyznanymi Bibliotece środkami budŜetowymi oraz
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gospodarowanie mieniem,
2) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw
pracowniczych,
3. W celu przeprowadzenia czynności nadzorczych Wójt Gminy ma prawo wydelegować
imiennie swoich członków.
4. Osoby o których mowa w ust. 3 mają prawo:
1)
wstępu do Biblioteki w godzinach otwarcia,
2)
wglądu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu nadzoru.
5. Z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się protokół, który podpisuje osoba
je przeprowadzająca oraz dyrektor. Dyrektor ma prawo zaŜądać sprostowań i uzupełnień, a w
przypadku ich nieuwzględnienia odmówić jego podpisania.
6. Treść protokołu wraz z zestawieniem dyrektora rozpatruje Wójt Gminy, wydając stosowne
zalecenia.
§ 22
Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora.

Rozdział IV
Zasady gospodarki finansowej
§ 23
1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w:
1) Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o której mowa w § 1.
2) Ustawie o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy zatwierdzony
przez Wójta Gminy.
3. Źródłami środków finansowych są:
1)wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
2)dotacje z budŜetu gminy,
3)darowizny, spadki, zapisy,
4)odsetki z lokat bankowych,
5)inne źródła dozwolone prawem.
4. Źródłami środków finansowych mogą być takŜe:
1)dotacje z budŜetu państwa na dofinansowanie bieŜących zadań własnych,
2)dotacje z budŜetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury.
§ 24
1. Plan finansowy Biblioteki zawiera w miarę potrzeb:
1)plan usług,
2)plan przychodów i wydatków,
3)plan remontów i konserwacji środków trwałych,
4)plan inwestycji.
2. W planie finansowym wyznacza się kwotę przeznaczoną na zakup ksiąŜek, czasopism i innych
materiałów bibliotecznych.
§ 25
1. Dyrektor Biblioteki występuje do Rady Gminy z wnioskiem o dotację na rok następny w
terminie do 25 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
2. Do wniosku naleŜy dołączyć projekt planu działalności Biblioteki na rok następny.
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Rozdział V
Zmiana Statutu
§ 26
1. Projekt zmiany Statutu moŜe zgłosić z własnej inicjatywy dyrektor po zaopiniowaniu go
przez Radę Gminy lub na wniosek Rady Gminy bądź właściwej komisji Rady Gminy.
2. Projekt zmian Statutu wraz z uzasadnieniem dyrektor przedkłada za pośrednictwem Komisji
Statutowej Rady Gminy Przewodniczącemu Rady Gminy z wnioskiem o skierowanie go pod
obrady sesji i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
3. Komisja Statutowa Rady Gminy przedkłada Przewodniczącemu Rady projekt i wniosek, o
którym mowa w ust. 2.
Rozdział VI
Przepisy końcowe
§ 27
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy
powszechnie obowiązujące.
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