
UCHWAŁA NR XVIII/114/16
RADY GMINY BORZECHÓW

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzechowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala i nadaje Statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Borzechowie, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc uchwały Rady Gminy Borzechów:

- Nr V/29/03 z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Borzechowie

- Nr XV/90/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Borzechowie

- Nr IV/23/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Borzechowie

- Nr V/25/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Borzechowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzechów oraz Dyrektorowi Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Borzechowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Orgasiński

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 3 lutego 2017 r.

Poz. 541



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/114/16

Rady Gminy Borzechów

z dnia 29 grudnia 2016 r.

 STATUT 
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BORZECHOWIE 

I.  Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Borzechowie, zwana dalej Biblioteką, jest samorządową instytucją 
kultury, która działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 
z z 2016 r. poz. 1020),

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

4) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 330 z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870),

6) niniejszego statutu.

2. Biblioteka może używać skrótu ,,GBP w Borzechowie’’.

§ 2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Borzechów, zwana dalej Organizatorem.

§ 3. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez 
Organizatora.

§ 4. 1. Siedzibą Biblioteki jest Borzechów, a terenem jej działania Gmina Borzechów.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublinie.

§ 5. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki odpowiadające jej zadaniom.

II.  Cele i zadania Biblioteki

§ 6. 1. Podstawowym celem Biblioteki jest zaspakajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, 
kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy.

2. Do podstawowych zadań Biblioteki należy w szczególności:

1) gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz 
zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych mieszkańców gminy,

2) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczenia na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie 
międzybibliotecznej,

3) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, starym 
i niepełnosprawnym,

4) tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych 
i faktograficznych,

5) opracowywanie i prowadzenie form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz 
upowszechnianie dorobku kulturalnego gminy,

6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa 
i zaspakajanie potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy.

§ 7. Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokojenia potrzeb czytelniczych i informacyjnych 
mieszkańców Gminy Borzechów.
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§ 8. Przy bibliotece i jej filii mogą działać ruchy artystyczne, koła i kluby zainteresowań, sekcje i zespoły.

III.  Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 9. 1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor.

2. Dyrektor stoi na czele Biblioteki, kieruje całością działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 10. 1. Biblioteka posiada filię w Kłodnicy Dolnej.

2. Zakres działalności filii bibliotecznej jest zgodny z zakresem działania Biblioteki określonym w §6 
Statutu.

§ 11. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę 
potrzeby mogą być zatrudniani specjaliści innych zawodów związanych z działalnością Biblioteki.

§ 12. 1. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny Biblioteki 
nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora i opinii działających w Bibliotece organizacji 
związkowych i stowarzyszeń twórców.

2. Zasady korzystania z Biblioteki i udostępniania zbiorów innym bibliotekom określa regulamin 
wewnętrzny nadany przez Dyrektora.

IV.  Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 13. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową jako instytucja kultury na zasadach określonych 
w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 14. 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową 
w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Działalność Biblioteki jest finansowana z dotacji podmiotowej, dotacji celowej, wpływów z własnej 
działalności, środków otrzymanych od osób fizycznych i osób prawnych oraz z pobieranych opłat.

§ 15. Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za swoje usługi, a wpływy 
przeznaczać na cele statutowe.

V.  Postanowienia końcowe

§ 16. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
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