
U C H W A Ł A  Nr 187/XXXIII/2001 

Rady Gminy w Daszynie 

z dnia 27 listopada 2001 r. 

w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Daszynie 

Na podstawie art.11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 

539, z późn. zmianami) Rada Gminy w Daszynie, uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Gminnej Bibliotece Publicznej w Daszynie nadaje się statut w brzmieniu określonym 

w zał. Nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Daszyna i kierownikowi Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Daszynie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Tadeusz Dymny



Zał. Nr 1 
do uchwały Nr 187/XXXIII 
Rady Gminy w Daszynie 

z dnia 27 listopada 2001 r. 
 

S T A T U T  

Gminnej Biblioteki Publicznej w Daszynie 
 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Daszynie, zwana dalej "Biblioteką", jest samorządową instytucją 

kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury, działającą na podstawie aktu o jej utworzeniu 

i statutu nadanego przez gminę, zwaną "Organizatorem". 

 

II. Cele i zadania Biblioteki 

§ 2. 

Biblioteka jest główną publiczną biblioteką Gminy Daszyna. Zapewnia mieszkańcom dostęp do 

materiałów bibliotecznych, służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych 

społeczności gminnej oraz dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu 

informacyjnego na terenie gminy.  

Biblioteka może prowadzić działalność dokumentacyjną, badawczą i wydawniczą. 

§ 3. 

Do podstawowych zadań Biblioteki należy: 

1) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu 

czytelnictwa oraz zaspokajanie potrzeb informacyjnych i samokszta łceniowych, 

2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej; gromadzenie 

piśmiennictwa oraz wszelkich materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, 

gospodarczy i naukowy gminy,  

3) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany 

międzybibliotecznej, 

4) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym 

i niepełnosprawnym, 

5) tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych, katalogowych, 

bibliograficznych i fotograficznych,  

6) organizowanie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz 

upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy, 

7) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie 

rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności 

lokalnej. 

 

III. Organy Biblioteki i jej organizacja 

§ 4. 

Na czele Biblioteki stoi kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest 



za nią odpowiedzialny. 

Kierownika powołuje i odwołuje Zarząd Gminy. 

Powołanie kierownika może nastąpić w drodze konkursu przeprowadzonego przez Organizatora.  

§ 5. 

W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, a w miarę potrzeb mogą być 

zatrudnieni pracownicy administracji i obs ługi. 

Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia kierownik Biblioteki. 

Kierownik oraz pracownicy powinni posiadać kwalifikacje, odpowiednie do zajmowanych 

stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach. 

§ 6. 

Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, jak 

również inne komórki organizacyjne służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych 

i kulturalno-oświatowych użytkowników. 

Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez kierownika Biblioteki. 

§ 7. 

Filia Biblioteki prowadzi działalność w miejscowości Mazew. 

§ 8. 

Przy Bibliotece i jej filii mogą działać koła przyjaciół i miłośników biblioteki, stowarzyszenia 

i fundacje, w oparciu o odrębne przepisy. 

§ 9. 

Nadzór administracyjny nad Biblioteką sprawuje Organizator. Nadzór merytoryczny pełni 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy a w przypadku jej braku właściwa Wojewódzka 

Biblioteka Publiczna. 

§ 10. 

Biblioteka używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby. 

 

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki 

§ 11. 

Organizator zapewnia Bibliotece środki niezbędne do jej podstawowego funkcjonowania oraz 

utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona. 

 

V. Postanowienia końcowe 

§ 12. 

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


