
STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w Opinogórze Górnej 

 

Dział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  

§ 1 . Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej, zwana dalej 

Biblioteką, realizuje zadania własne Gminy w dziedzinie działalności 
kulturalnej, działając na podstawie: 

ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.); 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 
r. poz.594, z późn. zm.); 

2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 
642, z późn. zm.); 

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 330, z późn. zm.); 

4) postanowień niniejszego statutu. 

 

§2.1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, dla której 

organizatorem jest Gmina Opinogóra Górna, zwana dalej 
„Organizatorem”. 

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

3 Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. 

 

§3.1. Siedzibą Biblioteki jest Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4, a 
terenem jej działania obszar administracyjny Gminy Opinogóra Górna. 

2. W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzi Filia Biblioteczna w 
Kołaczkowie. 

 

§4.1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje wójt gminy. 

2. Nadzór merytoryczny sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna w 
Ciechanowie. W zakresie merytorycznym i szkoleniowym Biblioteka 

korzysta także z pomocy Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego 
Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 5. Biblioteka używa pieczęci okrągłej w otoku z nazwą w pełnym 
brzmieniu oraz pieczęci podłużnej z pełną nazwą, adresem i telefonem 

Biblioteki. 



 

Dział II 

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI 

 

§ 6 . Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i 

informacyjnych mieszkańców Gminy Opinogóra Górna, upowszechnianiu 
wiedzy i rozwoju kultury. 

 

§ 7 . Do podstawowych zadań Biblioteki należy: 

 

1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów 
bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu 

potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu; 

2) obsługa użytkowników - udostępnianie zbiorów na miejscu, 
wypożyczanie na zewnątrz i pośredniczenie w wymianie 

międzybibliotecznej; 

3) współdziałanie z Wojewódzką i Powiatową Biblioteką Publiczną, 

bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie 
rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych 

społeczności Gminy Opinogóra Górna ; 

4) prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej; 

5) doskonalenie form i metod pracy biblioteki. 

 

§ 8 . Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania 

społecznych potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Opinogóra Górna. 

 

Dział III 

ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA 

 

§ 9 . Biblioteką kieruje kierownik, który reprezentuje ją na 
zewnątrz. 

 

§ 10 . 1 . Kierownika powołuje i odwołuje wójt gminy w trybie i na 

zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej. 

2 . Wójt gminy wykonuje wobec kierownika czynności z zakresu prawa 
pracy i jest jego bezpośrednim przełożonym. 

 

§ 11 . 1 . Wynagrodzenie dla pracowników Biblioteki ustala kierownik na 



podstawie właściwych przepisów prawa dla bibliotek publicznych, jako 

instytucji kultury. 
2 . Wynagrodzenie dla kierownika ustala wójt gminy. 

  

§ 12 . Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju biblioteki 

odpowiadające jej zadaniom, a w szczególności lokal i wyposażenie oraz 
środki na doskonalenie zawodowe pracowników. 

 

§ 13 . 1 . Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki ustala kierownik 
Biblioteki w Regulaminie Organizacyjnym, po zasięgnięciu opinii wójta 

gminy. 

 

2. Sposób i warunki korzystania z wypożyczalni i czytelni Biblioteki określa 
kierownik w Regulaminie udostępniania zbiorów. 

3. Przy Bibliotece może działać koło przyjaciół biblioteki, rady społeczne 
powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

  

Dział IV 

GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI 

 

§ 14 . 1 . Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach 

określonych dla instytucji kultury kierując się zasadami efektywności 
wykorzystania otrzymanych środków. 

2. Biblioteka otrzymuje z budżetu Gminy Opinogóra Górna corocznie 
dotację w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności. 

3. Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe z: 

1) wpływów o których mowa w §15; 

2) dotacji; 

3) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku; 

4) spadków i darowizn; 

5) innych źródeł. 

4. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy 
sporządzony przez kierownika Biblioteki, a zatwierdzony przez wójta 

gminy Opinogóra Górna. 
5. Plan finansowy nie może przekraczać wysokości dotacji od 

Organizatora. 
6 . Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z 

uzyskiwanych przychodów. 



 

§15.1. Usługi Biblioteki są ogólnodostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem 

ust. 2. 
2. Biblioteka może pobierać opłaty: 

1) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, 

2) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów 
bibliotecznych, 

3) usługi kserograficzne i wydruk 

3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2, ustala się w Regulaminie 

udostępniania zbiorów. 
4. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. 
5. dochód z opłat oraz z działalności gospodarczej przeznacza się na 

realizację celów statutowych Biblioteki. 

  

§ 16 . Obsługę finansowo-księgową prowadzi Urząd Gminy w Opinogórze 
Górnej. 

 

Dział V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 17 . Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie 

właściwym dla jego nadania. 

 


