
UCHWAŁA NR XV/161/2020 
RADY GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 25 maja 2020 r. 

w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieroszewicach 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3  ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 
uchwala się, co następuje: nadaje się Statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieroszewicach. 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach zwana dalej „biblioteką” jest samorządową instytucją 
kultury, stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną i wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotek. 

§ 2. Prawną podstawą funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej jest: 

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z  2019 r. poz. 1479). 

2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 194). 

3. Niniejszy statut. 

§ 3. 1. Siedzibą biblioteki jest miejscowość Sieroszewice, a terenem jej działania obszar gminy. 

2. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury 
organizatora. 

3. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby oraz okrągłej do 
pieczętowania książek. 

Rozdział 2. 
Cele i zadania biblioteki 

§ 4. Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców, służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb 
czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne 
funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy. 

§ 5. 1. Do podstawowych zadań biblioteki należy: 

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu 
czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych i samokształceniowych, 

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń 
międzybibliotecznych, 

3) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym 
i niepełnosprawnym, 

4) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, 

5) udzielanie filiom pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego 
w zakresie zadań statutowych, 

6) organizowanie form pracy z czytelnikiem służącym popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu 
dorobku kulturalnego wsi i gminy, 

7) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa 
i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa. 

2. Biblioteka będzie sprawować opiekę nad eksponatami znajdującymi się w Sali Tradycji przy filii 
bibliotecznej w Ołoboku. 

3. Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska organizując lekcje 
biblioteczne, wycieczki poznawcze, spotkania autorskie itp. 
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Rozdział 3. 
Organy biblioteki 

§ 6. 1. Biblioteką kieruje Dyrektor, który reprezentuje instytucje, zarządza nią jednoosobowo i ponosi pełną 
odpowiedzialność za całokształt jej działalności. 

2. Dyrektora biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy Sieroszewice. 

3. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni pracownik wyznaczony przez  Dyrektora. 

4. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor biblioteki. 

§ 7. Przy bibliotece i jej filiach może działać Rada Biblioteczna, stowarzyszenie lub fundacja zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

Rozdział 4. 
Organizacja biblioteki 

§ 8. 1. Biblioteka składa się z Biblioteki Głównej i trzech filii. 

2. Siedziba Biblioteki Głównej mieści się w Sieroszewicach ul. Ostrowska 49 

3. Biblioteka posiada następujące filie: 

1) Filia biblioteczna w Ołoboku, 

2) Filia biblioteczna w Strzyżewie, 

3) Filia biblioteczna w Wielowsi. 

§ 9. Biblioteka Główna i filie prowadzą ogólnodostępne wypożyczalnie i kąciki czytelnicze. 

§ 10. 1. Dyrektor i pracownicy biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych 
stanowisk pracy. 

2. Wynagrodzenie dyrektora ustala Wójt Gminy Sieroszewice. 

3. Wynagrodzenie pracowników określa regulamin wynagrodzenia zatwierdzany przez Dyrektora 
z uwzględnieniem zasad wynikających z odrębnych przepisów. 

Rozdział 5. 
Nadzór 

§ 11. Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki sprawuje Biblioteka Publiczna im. Stefana 
Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury 
w Poznaniu. 

Rozdział 6. 
Gospodarka finansowa biblioteki 

§ 12. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla instytucji kultury. 

2. Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora 
z zachowaniem wysokości dotacji Gminy Sieroszewice z uwzględnieniem zadań o których mowa w §5. 

3. Roczne sprawozdanie finansowe biblioteki zatwierdza Wójt Gminy, a roczne sprawozdanie 
z działalności składa dyrektor Radzie Gminy w terminie do 31 marca roku następnego. 

§ 13. 1. Działalność biblioteki finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymanej dotacji 
podmiotowej, dotacji celowej z budżetu państwa, dotacji celowej z budżetu gminy, darowizn i innych źródeł. 

2. Wysokość rocznej dotacji gminy na działalność biblioteki ustala Rada Gminy Sieroszewice. 

Rozdział 7. 
Postanowienia końcowe 

§ 14. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie jego nadania. 

§ 15. Traci moc uchwała nr XXIII/156/2005 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 czerwca 2005 roku 
w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieroszewicach. 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. 
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§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Sieroszewice 

 
 

Rafał Bartnik 
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XV/161/2020
RADY GMINY SIEROSZEWICE
z dnia 25 maja 2020 roku

w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieroszewicach

W związku ze zmianą przepisów w zakresie ustawy o bibliotekach i ustawy o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej, nadaje się Statut Gminnej Bibliotece Publicznej
w Sieroszewicach. Statut uwzględnia obowiązujące przepisy dotyczące bibliotek.
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie, uchwały jest zasadne.
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