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STATUT

Biblioteki Publicznej Mlasta i Gminy w Murowanej Goślinie
tł

|. Przepisy ogólne

s1
Pienłotnie Bib|ioteka Pub|iczna Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie zwana dalej
,,Biblioteką'' została utwozona na mocy decyzji Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z dnia
15 grudnia 1948 roku, a następnie powołana na mocy uchwały nr 227lXXY|l/2000 Rady
Miejskiejw Murowanej GoŚ|inie z dnia 29 grudnia 2000 roku i działa na podstawie:

l. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i poz.
908 oraz 22013 r. poz.829),

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samoządzie gminnym (Dz.U' z 2013 r' poz. 594
i poz. 1318 onz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072),

3, Ustawy z dnia 17 ma1a 1990 roku o podziale zadań i kompetencji okreś|onych w
ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji ządowej oraz
zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198 z póin. zm.),

4. Ustawy z dnia 25 pażdziernika 199,1 roku o organizowaniu i prowadzeniu działa|ności
kulturalnej (Dz. U. 22012 t., poł.406,22014 r. poz.423 orazz2015 r. poz.337),

5. Niniejszegostatutu.

s2
l. Bib|ioteka jest samoządową instytucją kultury działĄącą w obrębie krajowej sieci

bibliotecznej.

2' Bib|ioteka nosi nazwę ,,Biblioteka Pub|iczna Miasta i Gminy im. Bonawentury
Graszyńskiego w Murowanej Goślinie.

s3
1. Siedziba biblioteki mieści się W budynku p|zy' ul. Poznańskiej 16

w Murowanej Goślinie.

2. Terenem działania bib|iotekijest miasto igmina Murowana Goś|ina.

s4
l. Biblioteka posiada osobowoŚó prawną i pod|ega wpisowi do rejestru prowadzonego

pzez Burmistza Miasta iGminy.



2. Bezpośredni nadzór nad bib|ioteką sprawuje Burmistz Miasta i Gminy Murowana
Goś|ina.

3' NadzÓr merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka Pub|iczna i Centrum Animacji
Kultury w Poznaniu.

s5
Bib|ioteka uiywa pieczęci prostokątnej i okrągĘ z napisem: Bib|ioteka Pub|iczna Miasta
i Gminy im. Bonawentury Graszyńskiego, ul. Poznańska 16, 62-095 Murólvana Goślina.

ll. Cele izadania biblioteki

s6
Biblioteka służy zaspokajaniu potzeb ku|tura|nych, oświatowych i informacyjnych
mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina oraz uczestniczy w upowszechnianiu
wiedzy i kultury.

s7
Do szczegotowego zakresu działania Bib|ioteki należy:

1. Gromadzenie i opracowanie materiałów bib|iotecznych służących rozw.tjaniu
czytelnictwa oraz zaspokajaniu potzeb informacyjnych, edukacyjnych
i samokształceniowych, ze szczegó|nym uwzględnieniem materiałów informacyjnych
dokumentujących dorobek ku|turalny, naukowy
i gospodarczy obszaru działania bib|ioteki,

2. Pełnienie funkcji oŚrodka informacji bib|iotecznej i bibliograficznej,

3. Udostępnianie zbiorÓw na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie
wymiany międzybib| iotecznej,

4. organizowanie czyte|nictwa i udostępnianie materiałów bib|iotecznych ludziom
chorym i niepełnosprawnym,

5. organizacja form pracy z czyte|nikiem służących popu|aryzowaniu czytelnictwa,
sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta i gminy,

6' Wspołdziałanie z bib|iotekami innych sieci i organizacja w zakresie rozwijania
czytetnictwa i zaspokajania potzeb oświatowych i ku|tura|nych społeczeństwa miasta
igminy,

7. Wspołpraca z organizaĄami pozaządowymi w zakresie prowadzonej działa|ności.

s8
Bib|ioteka może podejmowaó i n ne działan ia wyn i kając e z potzeb środowiska.



lll. Organy bibtioteki ijej organizacja

se
1. organem zaządzĄącym bib]ioteką jest Dyrektor, który kieruje jej działa|nością,

reprezentuje bibliotekę nazewnątz ijest za nią odpowiedzia|ny.

2. Dyrektora bib]ioteki na czas określony powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy.

3: li}: #Ł::li3',l]..uouF 
W drodze konkursu pzepr,owadzonego przez

3. Kadencja dyrektora trwa 5 lat od daty powołania.

4, Dyrektor może byÓ odwołany przed upVwem okresu, o którym mowa
w ust. 2 w następujących pzypadkach:

1/ na własną prośbę,

2| z powodu choroby trwale u n iemożliwiającej wykonywa n ie

obowiązków,

3/ z powodu naruszenia pzepisów prawa w związku z zajmowanym

stanowiskiem,

4lw razie odstąpienia od rea|lzacji uzgodnionego z organizatorem

prog ramu działanla bib|ioteki'

s{0
W bib|iotece zatrudnia się bibliotekazy'W miarę potzeby mogą byó zatrudnieni specja|iści
innych zawodów związanych z działa|nością bibtioteki, a także pracownicy administracji i
obsłu g i. Pracowników Bibtioteki zatrud n ia, awansuje i zwatn ia dyrektor bib|ioteki.

sr l
Dyrektor i pracownicy bib|ioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych
stanowisk i pełnionych funkcji okreś|one w odrębnych pzepisach'

s{2
V1Ąlnagrodzenia pracowników bib|ioteki określane są na podstawie pzepisów prawa
obowiązujących d|a bib|iotek pub|icznych jako instytucji kultury.

s{3
Biblioteka prowadzi:

- Wpozyea|n ię d |a dorosłych,

- oddział dla dzieci.



- czyte|nię,

- fi|ię biblioteczną nr 1 w Murowanej Goś|inie ul. Smolna 8/1,

- fi|ię bibliotecznąw Boduszewie,

- świet|icę wiejską w Boduszewie'

s14

Szczegółową organizację wewnętrzną bib|ioteki okreś|a
przez dyrektora biblioteki po zasięgnięciu
i Gminy Murowana Goś|ina.

regulamin organizacyjny nadany
opinii Burmistza Miasta

s15
Pzy bib|iotece ijejfi|iach mogą dzialać, koła pzyjacioł bibtioteki.

lV. Gospodarka finansowa biblioteki

s16
Biblioteka jest finansowana z budżetu miasta i gminy, a także z dochodów własnych,
darowizn, dotacjicelowych i innych źródeł'

s17

Bib|ioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych d|a instytucji ku|tury.
Podstawą gospodarki finansowej bib|ioteki jest plan finansowy.

s lB
Bib|ioteka może, w granicach obowiązujących pzepisów, pobieraó optaty za usługi, a
wptywy przeznaczać na ce|e statutowe.

s ls
Bib|ioteka może prowadzió działalnośÓ gospodarczą według zasad okreś|onych
w odrębnych pzepisach. Dochód z działa|ności bib|ioteki słuŻy realizacji ce|ów statutowych.

V. Postanowienia końcowe

s20
Zmiany w statucie mogą byó dokonane w trybie okreś|onym d|a jego nadania.'*=:t###r


