
Uchwała Nr  X/ 86 /2011
Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim

z dnia 4 sierpnia 2011 roku

w sprawie  statutu Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Głogowie Małopolskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
 z 2001 r. nr 142  poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r.
 o bibliotekach (Dz.U. z 1997r. nr 85, poz. 539 z póżn. zm.)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Nadaje się Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Głogowie Małopolskim statut w brzmieniu 
określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Maria Drzał 



Załącznik do uchwały nr X/ 86 /2011  z dnia  4 sierpnia 2011r.
 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim
w sprawie statutu Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej  w Głogowie Małopolskim

STATUT MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁOGOWIE 
MAŁOPOLSKIM

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Głogowie Małopolskim, zwana dalej „Biblioteką”, 
jest  samorządową  instytucją  kultury,  posiadającą  osobowość  prawną  i  wchodzącą  w  skład 
ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 2. Biblioteka działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),
2) ustawy  z  dnia  25  października  1991  r.  o  organizowaniu  i  prowadzeniu  działalności 

kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.),
3) postanowień niniejszego Statutu.

§ 3. 1. Siedziba Biblioteki znajduje się w Głogowie Małopolskim w budynku przy ul. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego 12.
2. Terenem działania Biblioteki jest obszar administracyjny gminy Głogów Małopolski.

§ 4. W skład Biblioteki wchodzą:
1) Wypożyczalnia dla Dorosłych w Głogowie Małopolskim,
2) Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży w Głogowie Małopolskim,
3) filia Biblioteki w Budach Głogowskich,
4) filia Biblioteki w Przewrotnem,
5) filia Biblioteki w Rogoźnicy
6) filia Biblioteki w Rudnej Małej,
7) filia Biblioteki w Wysokiej Głogowskiej.

§ 5. 1. Organizatorem Biblioteki jest gmina Głogów Małopolski, zwana dalej „Organizatorem”
2. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Organizator.

§ 6. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Rzeszowie.

§ 7. Biblioteka używa następujących pieczęci:
1) podłużnej - zawierającej nazwę Biblioteki w pełnym brzmieniu oraz jej dane teleadresowe,
2) okrągłej  -  do  stemplowania  zbiorów  bibliotecznych,  zawierającej  pośrodku  nazwę 

oddziału/filii, a w otoku napis z nazwą Biblioteki w pełnym brzmieniu.

Rozdział II
CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 8. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i 
informacyjnych społeczności lokalnej oraz upowszechnianiu wiedzy, nauki i kultury.



§ 9. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących 

rozwijaniu  czytelnictwa  oraz  zaspokajaniu  potrzeb  informacyjnych,  edukacyjnych  i 
samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego 
regionu,

2) obsługa użytkowników, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i na zewnątrz oraz 
prowadzenie  wypożyczeń  międzybibliotecznych  z  uwzględnieniem  potrzeb  dzieci, 
młodzieży oraz ludzi chorych i niepełnosprawnych,

3) prowadzenie  działalności  informacyjno-bibliograficznej, w tym informowanie  o zbiorach 
własnych,  innych  bibliotek,  muzeów  i  ośrodków  informacji  naukowej,  a  także 
współdziałanie z archiwami w tym zakresie,

4) popularyzacja książki i czytelnictwa,
5) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami 

i  towarzystwami  w  rozwijaniu  i  zaspokajaniu  potrzeb  oświatowych  i  kulturalnych 
społeczeństwa,

6) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§ 10. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska gminy, 
w szczególności  w zakresie działalności bibliograficznej,  dokumentacyjnej,  naukowo-badawczej, 
wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej.

Rozdział III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ

§  11. 1.  Na  czele  Biblioteki  stoi  dyrektor,  który  kieruje  jej  działalnością,  reprezentując  ją  na 
zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2.  Dyrektora  Biblioteki  powołuje  i  odwołuje  Burmistrz  Głogowa Małopolskiego  w trybie  i  na 
zasadach określonym w obowiązujących przepisach.

§ 12. Do zadań Dyrektora Biblioteki należy w szczególności:
1) realizowanie merytorycznej działalności Biblioteki,
2) zapewnienie  racjonalnego  wykorzystania  mienia  Biblioteki  oraz  właściwe  jego 

zabezpieczenie,
3) zapewnienie prawidłowego i racjonalnego wykonania planów działalności,
4) przedstawianie  właściwym  instytucjom  i  Organizatorowi  planów  rzeczowych,  strategii 

rozwoju Biblioteki oraz jej filii, sprawozdań finansowych oraz wniosków inwestycyjnych,
5) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
6) prowadzenie  polityki  zatrudniania  pracowników,  awansowania,  nagradzania

 i zwalniania.

§  13. 1.  Pracownicy  Biblioteki  powinni  posiadać  kwalifikacje  odpowiednie  do  zajmowanych 
stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.
2. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki ustalane jest na podstawie odrębnych przepisów. 
3. Wynagrodzenie dla dyrektora ustala Burmistrz  Głogowa Małopolskiego.

§  14. Organizację  wewnętrzną  Biblioteki  określa  regulamin  organizacyjny  nadawany  przez 
dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w niej organizacji 
związkowych i stowarzyszeń twórców.



§ 15. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki upoważniony jest samodzielnie 
dyrektor Biblioteki.

Rozdział IV
GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§  16. Biblioteka  prowadzi  gospodarkę  finansową  na  zasadach  dotyczących  samorządowych 
instytucji kultury.

§ 17. Biblioteka jest finansowana ze środków przydzielonych z budżetu gminy, z dotacji celowych, 
z dochodów własnych, darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 18. 1. Usługi biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Opłaty mogą być pobierane:

1) za  usługi  informacyjne,  bibliograficzne,  reprograficzne  oraz  wypożyczenia 
międzybiblioteczne,

2) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,
3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
4) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
5) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, nie może przekraczać kosztów wykonania 
usługi.

§ 19. Wpływy uzyskane przez Bibliotekę mogą być  przeznaczone wyłącznie na realizację celów 
statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej.

§  20. Podstawą  gospodarki  finansowej  Biblioteki  jest  roczny  plan  działalności  instytucji, 
zatwierdzony przez dyrektora  Biblioteki z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

§ 21.Wysokość rocznej dotacji z budżetu gminy na działalność Biblioteki ustala Organizator.

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Maria Drzał 


	Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim

