UCHWAŁA Nr XXIX/207/2006
Rady Gminy w Czernikowie
Z dnia 12 lipca 2006 roku
w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernihowie
Na podstawie art. 9.ust. 1 i art. 1 8 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /Dz. U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz
art. 8 ust. 2 pkt.2 i art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach /Dz. U. Nr
85 „ poz. 539 z późniejszymi zmianami/ w związku z art. 1 9 ust 1 i 2 ustawy z dnia 25
października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U.z 2001
roku Nr 1 3 poz. 1 23 z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy uchwała
co następuje:
§1.
Nadaje się Gminnej Bibliotece Publicznej Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Traci moc uchwała Nr XI/5 1/95 z dnia 27
września 1995 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
(-)/mgr inż. Czesław Makowski/

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIX/207/2006
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 12 lipca 2006 roku

STATUT
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernihowie
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§1.1 Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie, zwana dalej „Biblioteką”
działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach(Dz. U. Nr 85, poz. 539, z
1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 1 13, poz.
984, z 2004 r. Nr 238, poz.2390);
2) Ustawy z dnia 25 października 1 99 1 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz.123, z 2002 r. Nr 41,
poz.364, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, Nr 96, poz. 874, Nr 213, poz. 2081, z
2004 r. Nr 11, poz.96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz.1091, Nr
132, poz.1 111);
3) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 1 r. Nr
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 1 13, poz.984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 1 16, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441);
4) Uchwały Nr IV/20/90 Rady Gminy Czernikowo z dnia 5 października 1 990r. W sprawie
utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie i niniejszego statutu.
§2. 1. Biblioteka jest gminną jednostką organizacyjną działającą w formie instytucji kultury,
wchodzącą w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
2. Biblioteka obejmuje swoją działalnością obszar gminy Czernikowo, w powiecie
toruńskim, w województwie kujawsko-pomorskim. Działa z następującymi filiami:

1) filia w Mazowszu,
2) filia w Osówce.
3. Filie biblioteki realizują zadania określone w 5 statutu.
4. Siedziba Biblioteki znajduje się w Czernikowie, w budynku wolnostojącym przy ul.
Toruńskiej 20.
§3.1. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby
oraz pieczęci owalnej do stemplowania książek z napisem w otoku „Biblioteka Publiczna
Gminy Czernikowo”.
2. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Czernikowo. Nadzór
merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży.
Rozdział 2
Cele i zadania Biblioteki
§4.1. Działalność Biblioteki służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, a także potrzeb
edukacyjnych, samokształceniowych, kulturalnych, informacyjnych i poznawczych. W tym
celu wykorzystuje się księgozbiór, czasopisma oraz zasoby sieci Internet.
2. Biblioteka może współpracować z innymi bibliotekami w zakresie zaspokajania potrzeb
czytelniczych oraz z innymi instytucjami kultury w zakresie promocji Gminy Czernikowo.
§5.1. Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze
szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących Ziemi Dobrzyńskiej i Czernikowa,
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz
prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
3) przysposobienie użytkowników do umiejętności korzystania i wyszukiwania informacji z
różnych źródeł,
4) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom
niepełnosprawnym,
5) popularyzowanie książki i czytelnictwa oraz upowszechnianie kultury,
6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami oświatowo- wychowawczymi,
instytucjami upowszechniania kultury oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi w celu
wykonywania zadań statutowych i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych
społeczności lokalnej gminy Czernikowo,
7) tworzenie i udostępnianie czytelnikom zaplecza technicznego i elektronicznego dla potrzeb
poszukiwania, przeglądania, gromadzenia, przetwarzania i kopiowania informacji, w tym
katalogowych, biograficznych oraz komputerowych baz danych,
8) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
2. Biblioteka może podejmować inne działania upowszechniające książki i czytelnictwo
wynikające z potrzeb lokalnych.

Rozdział 3
Organizacja Biblioteki
§6.1. Biblioteką kieruje Kierownik powołany przez Wójta Gminy Czernikowo.
2. Kierownik zarządza Biblioteką, reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności
odpowiada przed Organizatorem za sprawne i prawidłowe funkcjonowanie Biblioteki.
§7.1. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki ustała Kierownik w regulaminie
organizacyjnym.
2. Wymagania kwalifikacyjne do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz
tryb stwierdzania tych kwalifikacji regulują odrębne przepisy.
§8.1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię, czytelnię, Oddział dla dzieci.
2. Biblioteka i jej filie mogą prowadzić punkty biblioteczne w celu zapewnienia
mieszkańcom dogodnego dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji.
3. Przy Bibliotece mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki. Regulamin Koła nadaje
Kierownik Biblioteki.

Rozdział 4
Zasady gospodarki finansowej
§9.1. Biblioteka jest finansowana z dotacji budżetu gminy, a także z dochodów własnych,
darowizn, dotacji celowych i z innych źródeł.
2. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz
prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami
efektywności ich wykorzystania.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§10.1. W sprawach nie objętych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy regulujące
funkcjonowanie bibliotek lub instytucji kultury.
2. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
3. Statut wchodzi w życie z dniem nadania przez Radę Gminy Czernikowo.

