
Uchwala Nr XXVIII/98/09

Rady Gmin"v Andrzej eł'o.

z dnia 13 listopada 2009r.

rv sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminv Andrzelewo.

Na podstawie an' j8 ust'2 pLł 15 ian.'ł0 ust.] ustawy z dnia 08 rrrarca L990r
o samorządzie gminnym ,/ tekst jedn. Dz. U' z 200L r' Nr L42' poz.159l
z póż' zm'l i art.ll ust.l i 3 ustawy z dnia 27 czerwca I997r' o bibliotekach
i Dz' U'Nr85,poz.539 ZpóŻ.zm'l, oIaZ r]sta\ły z c|nia25 pażdzietnika 1991 r.
o organizowaniu iptowadzeniu działalności ltultulalnej i Dz' U' Nr 13. poz.123
z 200Ir ' z póż.ztl.l Rada Gminv uchwaia co następuje:

t1

Nadaje statut Bib]iotece PubLicznej w. Anc{ze'jewie stanowiąc}' Zała!Znik
do niniejszei uchwĄ'

$2

Wykonanle uchwaty powierza się Wóitowi Gminy'

$3

Traci moc uchwała Rady Gmir-ry Nr37/X/93 z dnia 2E kw,iętnia l993r.
w sprawie nadania statutu Bibliotece Publiczr.rej Grniny Andrzejewo.

{4

Wylronanie uchr'vał1' powieza się Wójtowi Grrrirry'

$s

Uchwała wchoclzi w Życie z dniem podjęcia'



Załącznili
dc uc]]Wał!' Nr XXVII]./98i 09

Radl Cirnin] Andrzejel.cr
z dria LI.I1.2009 r.

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej \y Andrze.ic$'ie

l. Postanowicnia ogólne.

sl
1. Gninna Bibljotcka Publiczlra \\, AIldIZejewie Ż\Ą'ana u' da]szei cześoi -qtatutu
Bibliotelia. jest rnstvtucja- kultury

2' Bib]iolełia posiada osobo$osc j]ia\\r.i

3' Gnrinna Biblio1Ćlia Prrb]icZna ]]']ieśij ]i. \l :\lld]ze]c\\je ]rrz}' ul \\'alszewskiej 4a.
elśl. 'r ''l'|''J'ó '' I

4' Bibliotclia rrz_r'*'a pieczęci pc,d}uz:l:1 zalr iel'ającej napis Bibliorelia Publiczna
cllitll .\ndrze]erł'cl olaz ol(ras}cl

.i' Bib]iolekr działa na podstarr ie:

1) usta\\')' Ż dnia 8 n:]alca l9q(] r . _i3llo.Żadzje sn]it]t]r,ln lDz. U' z ]001 r' Nr].12.
poz' 1591 z późn zm')

ll Lrsla\,r\ z dnia 2r- czenrca le!- r' . tibtolekach iDz L. Nr E5. poz 519
z prlŹn. znl' l

_1] L]sla\\'} Ż dnia 25 pazclzie:.r]ikl ]9i]] l o organizo$aniLi iplorvadzenirr dzia]a]1]ości
l(Lllt[ral ej (DZ L z 200] l' \ll]' poz ]]j Z póal' Zml

'11 ririei5ze!o SlatLltLr.

6' tsib]iotcl'a .]ĆsI \Yp!sajrł do !n]i]1]lc!o Ie]es1]'Ll il1st}tLlcjj ]rLll1lLI) pod ]lU]ne]'ell1 l,g']

's2

l. Biblioteka plcrvadzi dzia}rLlltlśe s1alLlt()\\a \\ l'anraclr klajollej sier'i biblitleuz c

2.\adzol lnel\lolvcznt nad dzia]alrlościi| Bib]ioteki spIa\łuie l]jbliote1ia Pub]icara
rr1'st \\JalSŻa\Ąl'- Bibliote1ra C]ór.vna \\'ojervództrva \4a7'owieckieeC,



3. BezpośIedni DadzóI r']']eł'lol\'czl]) llad działalnoścrą splawuje Bjb,ljoteka \1iejska
\ł'ostfo\\'i \4azo.n]ieckjej realizuiąca ZlLdanja Bib]iolelij Pouialo\\'ei'

lL Cele i przedmiot dzialaDia

's3

Bibliotelia s}rrz1' Zaspo]iejanju i llzrł,l]arlirr lrouZeb cŻ\te]nic7\ch społeczclistrła.
uporr,szechlianiLl rviedZ] oraZ lo7wojo\łj l(u]turr.

s1

ZiLhres ilzialaLno,(ci Bibliotelii .rbeilnLUel

1. Glorladzenie i oFracolr'l','r anje nale a]ó\ł bib1iolecal)ch zc szcŻelolnvnl
Lr\łzgLędnjeniern maieIia]..i\\ dor\cZa!],ch r'"łasnego r'egionri i ]]istolii g]lli|],'

2' l].]os1ępnianie u bi!rro\\ bibljoleczr]) cb do \ł]'].orzJ,s1ania na ]nie_]\!u
i rrlpozrczanie do dolILl a::| inior:nou]]niĆ o ZbioracL] \Ąlasn\,ch j illll}ch bibIiotck '

_1. Pl.\\3.iŻe:rie d7i:i].lira,!-] :.,li:-.'3a) lr]a' blb:;ografi czlle j

.ł. \\;i.li1;.3;3::. : :la:: ' :.:a:]:: ::-'::l;: .:ec:' l:1]ejjco.,\\mi _r7kL]]anli i irlsr}1LL'jdmi
r.. . . : :: -..t : I ..i \

5. P:..\"aŻ3;]le ii] Ż]l.l]'Lr c:'] \ . L t,lrrl c:::i' ..lLl!J.\z:rj!arj \\ie.lŻa ] l'ulL|ilc urnikaiac.'ch
z p,liizeb nlleisctlrlero roJo\\irla \\\sia\i\' lrĆin1asze' konkurs! l

ó' Doskonalenie tbn i nlctocl pracr

II1. orgtrr1 Biblioteki ijei org:lnizżcje

ss

1. Bezpoślcdni nadzóI nad Bit']ioteka sPl'ar.r'rrie \\ojr Glnir]} '\ dlzeie$'o'

só

1' l..icrolł'lli]l ZaIZądZa Bjblio1el(ą liienlic icj dzia]altrością i lepr.ezentuje ]l
na Ze\\naJlŻ'

2. \\'a]lL Gnljn)' ALlallŻr.ie\\,L] pcll'ołrL]e i oaj!,"a]]Llje l(jclowl]il(a o]'az L]sta]a leso
ll nagroilzerie.



s7

1. \\ BibLjolece mogą_ b),c zarnLdnielri pr'acorł'nic'v dZlałaln'.ści podStau,oWej
iobslugi

2. \ł Bib1iolece nlogą byc Zatrud]]ieni \r nialę możliwoścj finansouJch spec1ali'(ci
Z dziedzin zlvia3'an1'clr u iej działa1nością i celem r'ea1izacji Zadali statutoy)ch'

3. Placorr'niliórł' zatr'udnia l 7\\'alnja I{jero\\łrik

lE
1' Kierorł'nik alaz praco\Ą'nio\, bib]iote]ij porr'inni posiadac odpor,'iednie
do zajnorvan)'ch srano*is]< krła]ifikacje Zewodo\Ą,e

2' \\'\'nagrodzenje dla pracorłnilrólr bibJiore]ii regulują odr.ębne pr.zcpisl

se

l. PrŻ_\' bib]jotece może .IŻiałać Radi] Biblioreczlla'

2. Radę Bil Jioreczlla Io\,,o}uje Kielo\\nik L.iL.lioLe]ii'

3. Radł BlL.ljolcczn: jest ol'ganem coradczrm i ooili o da\\'cz\ ul '

_1_ i..:_. ::_ - :a:a.: .]]]::::: ::t.:ll-::l jzi:]:::::l z ar3\3lll uŻu|ehienia teqo p]-oglamll
r :i !:. : ,.- :.:i:l

5' i:.:. j:::].::.z::3 jziJij ii iI']:Ć|Ćsi. irŻi1iia\\niLli\ biL.lioLeki i p.eco\łrli]iól\'
\\ :.lr:: :'.:::::::: ,i;]].r:z:; arze.irtarriciele -.ano:zarlu qrtimtepo i ntga|t rrjL
spi:aaŻj]l aa

6' Do lr:c'' l\ I].riziĆ BiL.li.IĆcz]]cj Z.plasZa Iijerolłnili bibljote]ii

7. Dzia]aitlo_lc R3d\ Bibliorcczncj jcs! dziit]alnością Społeczną Za lilóIa
nie !ll\ sługuj. \\ \ nagrodzenje

s 10

B1bJictelia pl'orr adzi \\l ]roż) czaln j. i cZ}'1e]n je'

s 11

PrZ} bibliotece nogą Jziałać Ko}l Ir'zr jircitl] Bib]jole]ii oraz F'undacje pclrlo}rvarte
na podsLarł'ie odreLrn] al] Plzepisó\\



s 12

Szczeg.,io''''a. olgar]iZa!.l!- \!.11llęilŻ]1ą L.ibliolciil oLr.eś1a Kierorrnik rr llecullLrllinie
Ollrnl7e.:\ln\tl po Żaaięr1reciL] olirlji \\'ójra Lirlrirl) '

s 13

Zasad)' i rral'unLi kolZ1'stirniir Z bib]joLekj o]ir'cS]a IegL]]an']jn ]1aL]an\ p]7eZ lijeI(]\\,r1i]ił '

[\' . Gospoderli:r finansoryr.

s l1

(jnllrrll: Biblrotele Ptlb]].7r].:l l-ł'l.\\'adZi rlzialalność tj]1e]lso\\ą tla zasadach olleślonrcll
rr uslarłie 7 L1nja ]5 ]raŹd7iclnij(a 199] l o or!ani/(]\\iLliu l pr.orradzcnirr cL_rll.rlll.,:.l
]iu]tuialnel lDZ l-' z]0(]l l' lll ]].]roz';]] 7 p.1żn Znl ]

.s 15

l]|7\clr,,Jlnli biblic,tclil slL rr]:1rrrr l pxl\adŻ(rnc'j dzialallości o].az naj )!i' dZier7a\\.!
s]ilacLrl]Lolr nlrjąLLo\''1 .]l d,'laiit l bLi.izeLu q:ninr. slodli otrzr'n]aae orl ocób
llzrrz:rrch :f:tr,,lt!ar. . 7 a::l..alt TrnJai

:' 16

L i :1,1g: l.ii.,ri'r:1. !i: e!!,:ltii .i,,il.:rIi l.::ll::I; - :::.r::z::ri.-nt Lrst. 2
3 lJibliileiia mozc r gruuier.lt i,[.ri:i:L-]j.\.it .rl:prsr'r\ pobierac oplal]
Ża rLs]Llgr a\\|]\'\\\ |r7cZnl:rali . Di ac]e slaiilit]\'a

"E 

l'

Pod\lil\'. r.spoda.]{j ]illłnsorł'ej biblioLeLi stenorr i rorznl |]ŻLn l]r1aLnso\\1 oj-r]-alco\\ a]l\
plZ!-Z liiclo\,nililL i zatrr'ieldzorLr FrZeŻ R!dę C']l]jn\.

.s 18

1' Do do]'onrlrania aZ\nr1ości 1..la.'l'nr cb \ imjL-niU Bib]iotc]i] U!,Ll\'d7lrrorL.
]csl salloc]zielrlic lilcr,lrłlti]i'

2' JeŻe]i c7\nność pl'ar,'lll l,bejn;rL1: t'llzpoizll11zcllie rlljclljenl lrrb illożc ]l\l\\ou!\\\.1.
l-rr.\\'sril]]re zoba\riazari llraLr:ro\\\'ch da sl!uiecTne!(, o!\\iadczenia r.rolr ,.,rj .Ll.ut,L
jest Jiolł'lsr,..enlta Sliar5nilia ( inil1

3. Spr'arr'r rr'r'iracz:l]ace poza zrr1k}'r zuzail rrr llllLgtlllL odlębnceL, Lrporłaznlelr.l \\'o1ta
Gnrirr.



4.()]]\iLL]( ]lnalls.!\(r _ L]ię!au|] lr.n!a]lj l'lZącL (]rllnlr] 
'

s le

\\ l.,.rlri,l zmiir,:' i l] n]ejS1\'nl S]il1LLcll (iInJqaą Lla]]\!el l{aii\ ('rr1:l]\

I li il ,i
\ I l.\,"


