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STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY TELATYN

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
 Biblioteka Publiczna Gminy Telatyn zwanej dalej „Biblioteką” działa na podstawie:
1.Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.),
2.Ustawy  z  dnia  25  października  1991r.  o  organizowaniu  i  prowadzeniu  działalności 
kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz.123)
3.Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591 z póź zm.),
4.Niniejszego statutu.

§ 2

Biblioteka jest samorządową  instytucją kultury, którą prowadzi  Gmina Telatyn.
1.Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Telatyn.
2.Nadzór  merytoryczny  nad  Biblioteką  wchodzącą  w  skład  ogólnokrajowej  sieci 
bibliotecznej sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Lubelskim.

§ 3 

Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury 
prowadzonego przez organizatora.

§ 4

Siedzibą Biblioteki jest Telatyn, a teren jej działania Gmina Telatyn.

§ 5

Biblioteka używa pieczęci prostokątnej w brzmieniu: Biblioteka Publiczna Gminy 
Telatyn oraz owalnej do identyfikacji zbiorów o treści: Biblioteka Publiczna Gminy Telatyn.

Rozdział II
Cele i zadania Biblioteki

§ 6

Biblioteka jest gminną biblioteką publiczną. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb 
czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz 
rozwojowi kultury.



§ 7

Do podstawowych zadań biblioteki należy:
1.Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych w tym 
materiałów dotyczących własnego regionu.
2.Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń 
między bibliotecznych.
3.Prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzacja książki i czytelnictwa.
4.Opracowanie i prowadzenie form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki 
i nauki.
5.Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie 
rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności 
lokalnej.
6.Doskonalenie form i  metod pracy bibliotecznej,  a  także podejmowania innych działań 
określonych ustawą wymienioną w §1 ust. 1 Statutu.

§ 8

Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb czytelniczych i 
informacyjnych mieszkańców gminy Telatyn.

Rozdział III
Organy Biblioteki, organizacja, pracownicy

§ 9

1.Na czele biblioteki stoi dyrektor, który zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.Dyrektor kieruje Biblioteką według zasad jednoosobowego kierownictwa i odpowiada za 
wyniki pracy Biblioteki, a w szczególności:

1)Zarządza majątkiem Biblioteki,
2)Ustala  szczegółowe  zakresy  czynności  poszczególnych  pracowników  i  tryb  
załatwiania powierzonych im spraw,
3)Ustanawia i odwołuje pełnomocników,
4)Wydaje zarządzenia, instrukcje,
5)Ustala roczny plan działalności i roczny plan finansowy, 
6)Sporządza roczne sprawozdania i przekłada je Radzie Gminy.

3.Dyrektor jest uprawniony do samodzielnego dokonywania czynności prawnych w imieniu 
Biblioteki, lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.
4.Dyrektora Biblioteki  powołuje na czas określony lub nieokreślony  i odwołuje Wójt 
Gminy Telatyn. Powołanie dyrektora może być poprzedzone konkursem.
5.Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor biblioteki.
6.Szczegółową  organizację  Biblioteki  oraz  zakres  poszczególnych  komórek 
organizacyjnych  ustala  dyrektor  w  regulaminie  organizacyjnym  po  zasięgnięciu  opinii 
Wójta.

§ 10

W Bibliotece  zatrudnia  się  pracowników służby  bibliotecznej.  W miarę  potrzeby 
mogą być zatrudnieni specjaliści innych zawodów związanych z jej działalnością zgodnie z 



rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 09 marca 1999r. w sprawie wymagań 
kwalifikacyjnych  uprawniających  do  zajmowania  określonych  stanowisk  w bibliotekach 
oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz. U. nr 41, poz.419).

§ 11

Pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych 
stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

§ 12

Przy Bibliotece mogą działać koła przyjaciół biblioteki, towarzystwa.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 13

1.Biblioteka  prowadzi  gospodarkę  finansową  na  zasadach  określonych  w  ustawie  o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2.Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.

§ 14

Biblioteka  pokrywa  koszty  bieżącej  działalności  i  zobowiązania  z  uzyskanych 
przychodów.  Przychodami  Biblioteki  są  wpływy  z  prowadzonej  działalności,  dotacje  z 
budżetu  gminy  Telatyn,  środki  otrzymane  od  osób  fizycznych  i  prawnych  oraz  innych 
źródeł.

§ 15

1.Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne.
2.Zasady i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin nadany przez jej Dyrektora.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 16 

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

§ 17

Do spraw w Statucie nieuregulowanych stosuje się przepisy ustaw wymienione w § 1 
ust. 1 i 2 Statutu.


