
               Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Bądkowie 

                                                  (tekst ujednolicony) 

 

   I.   Przepisy ogólne 

§. 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Bądkowie zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie 
:  

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13,poz.123 z póź. zm.) 

2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539 z póź. zm.), 
3. Niniejszego statutu. 
4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r Nr 249, 

poz. 2104). 
 

§ 2. Biblioteka z dniem 01.01.2007 roku działa jako instytucja kultury, posiada osobowość 
prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową. 

§3.Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Bądkowo, a terenem jej działania Gmina Bądkowo. 

§ 4.1. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Bądkowo. 

          2. Nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i           
Książnica Miejska im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

§ 5. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem siedziby w pełnym jej brzmieniu. 

§ 6. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i 
informacyjnych społeczeństwa Gminy Bądkowo oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury. 

II.  Cele i zadania biblioteki 

§.7. Biblioteka służy zaspokojeniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz 
upowszechnianiu wiedzy i kultury. 

§.8.Do podstawowych zadań biblioteki należy: 

1. gromadzenie ,opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych 
2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz 

wypożyczeń międzybibliotecznych, 
3. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, 
4. popularyzowanie książki i czytelnictwa, 
5. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, 

organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i 
kulturalnych społeczeństwa, 



6. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, a także podejmowanie innych działań 
określonych ustawami. 

§ 9. Biblioteka może podejmować inne działania upowszechniające książki wynikające z 
potrzeb lokalnych. 

                                    III. Organy biblioteki, organizacja ,pracownicy 

§ 10.1. Na czele biblioteki stoi Dyrektor, który zarządza jej działalnością, jest za nią  
odpowiedzialny i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy. 

3. (uchylony) 

§ 11. (uchylony) 

§12 Kwalifikacje do zajmowania stanowisk i pełnionych funkcji bibliotekarskich dla 
dyrektora i pracowników biblioteki określają odrębne przepisy. 

§13. Przy bibliotece  mogą działać koła przyjaciół biblioteki, kółka dziecięce, rady społeczne 
zgodnie z obowiązującym regulaminem. 

§14.Szczegółową organizację wewnętrzną biblioteki ustala  dyrektor w regulaminie 
organizacyjnym zaopiniowanym przez Radę Gminy 

                                IV . Zasady i warunki korzystania z biblioteki 

§ 15.1.Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w 
odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej biblioteki służy realizacji celów 
statutowych .Działalność gospodarcza nie może kolidować z realizacją zadań statutowych. 

            2. Zasady i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin nadany przez jej 
dyrektora. 

                                V. Gospodarka finansowa biblioteki 

§16.1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z rozdziałem 3 ustawy o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości. 

            2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy. 

            3. Biblioteka jest finansowana z dotacji z budżetu Gminy Bądkowo, a także dochodów 
własnych, darowizn, dotacji celowych i innych źródeł przewidzianych prawem. 

            4. Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów pobierać opłaty: 

               - za usługi informacyjne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne 

              - w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne 



- za nie zwracanie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, 

- za uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych lub wydawnictwa, 

5. Wielkość opłat określa regulamin korzystania z biblioteki nadany przez Dyrektora . 

6.Dyrektor biblioteki przedkłada sprawozdanie z działalności w terminach określonych w 
ustawie o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104) oraz wg potrzeb ustalonych przez 
Radę Gminy i Wójta Gminy. 

  

VI . Postanowienia końcowe 

§ 17.1.Połączenia, podziału lub likwidacji bibliotek dokonuje organ właściwy do jej 
utworzenia. 

           2. Zasady i sposób postępowania związany z czynnościami omówionymi w ust. 1 
określa ustawa o bibliotekach. 

           3. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w zależności od potrzeb w trybie 
określonym do jej nadania 

4. Do spraw w Statucie nieuregulowanych stosuje się przepisy wymienione w § 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


