
UCHWAŁA NR XIII/108/19
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/161/08 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 17 grudnia 
2008 r. w sprawie przekształcenia i nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Czerniejewie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz.506 z późn. zm.), art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz.1983 z późn. zm.) oraz art.11 ust.1 i 3 ustawy z dnia 277 czerwca 
1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r., poz.1479) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik do Uchwały Nr XXVII/161/08 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 17 grudnia 2008 r. 
w sprawie przekształcenia i nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy w Czerniejewie otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza  się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik do uchwały Nr XIII/108/19

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 30 października 2019 r.

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY
W CZERNIEJEWIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Czerniejewie, zwana dalej Biblioteką  działa na podstawie:

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

2. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(jednolity tekst Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1983 z późn. zm. ),

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.),

5. Niniejszego statutu.

§ 2. 1.  Biblioteka  jest samodzielną jednostką organizacyjną, będącą instytucją upowszechniania kultury, 
posiadającą osobowość prawną, działającą we własnym imieniu i na własny rachunek pod względem prawnym, 
organizacyjnym i finansowym, podporządkowaną Gminie Czerniejewo, zwanej Organizatorem.

2. Organizator zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Biblioteki.

§ 3. 1.  Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Czerniejewo ul. Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6, zaś 
terenem jej działania Gmina Czerniejewo.

2. Biblioteka może tworzyć i prowadzić na terenie gminy swoje filie.

§ 4. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora

§ 5. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 6. 1.  Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

§ 7. Biblioteka używa pieczęci:

- podłużnej zawierającej pełną nazwę, adres, NIP i REGON Biblioteki

- okrągłej do stemplowania zbiorów bibliotecznych

Rozdział 2.
Zakres działania

§ 8. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa gminy oraz 
upowszechniania wiedzy i rozwoju kultury.

§ 9. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie oraz udostępnianie materiałów bibliotecznych  ze 
szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

2. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie

międzybibliotecznej.

3. Pełnienie funkcji informacyjno - bibliograficznej oraz gromadzenie i opracowanie dokumentów życia 
społecznego Gminy Czerniejewo.

4. Współdziałanie z innymi bibliotekami , instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa 
i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy zez szczególnym uwzględnieniem 
dzieci i młodzieży.
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5. Prowadzenie rocznej sprawozdawczości statystycznej Biblioteki.

6. Sprawowanie nadzoru nad filią i punktami bibliotecznymi, udzielanie ich pracownikom pomocy 
organizacyjnej i merytorycznej.

7. Doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki.

8. Popularyzacja książki i czytelnictwa.

§ 10. 1.  Biblioteka może na zasadach określonych w stosownych przepisach prowadzić dodatkową 
działalność, w tym działalność odpłatną o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia zadań statutowych.

2. Działalność, o której mowa w ust.1 może być prowadzona w szczególności w zakresie:

1. Organizowanie spotkań okolicznościowych i autorskich.

2. Prowadzenie działalności wydawniczej.

3. Opieki nad mieniem gminy.

4. Świadczenie usług poligraficznych.

5. Organizowanie wystaw artystycznych.

6. organizowanie innych odpłatnych imprez

7. Prowadzenie Informacji Turystycznej.

8. Popularyzowanie nauki i sztuki.

9. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych, katalogowych i bibliograficznych.

10. Inną działalność niż kulturalna:

–  usługi kserograficzne itp.

3. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 11. 1.  Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na 
zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. W Bibliotece może zostać utworzone stanowisko jednego Zastępcy Dyrektora.

§ 12. 1.  Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo.

2. Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy 
i jest jego zwierzchnikiem służbowym.

3. W Bibliotece zatrudnieni są: bibliotekarze, pracownicy administracji i obsługi.

5. W Bibliotece mogą być zatrudnieni w razie potrzeby specjaliści innych zawodów związanych

z działalnością Biblioteki.

6. Wobec pracowników Biblioteki czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor.

7. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora w trybie 
określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 13. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1. Współpraca z organami gminy w celu realizacji zadań statutowych Biblioteki.

2. Ustalanie programów działalności Biblioteki.

3. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biblioteki i ustalanie ich zakresów czynności.

4. Właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi.

5. Prace, które  wynikają z obowiązków bibliotekarza.

§ 14. Dyrektor Biblioteki przedstawia Radzie Miasta i Gminy Czerniejewo plan działania Biblioteki na 
dany rok budżetowy oraz składa sprawozdanie z jej działalności.
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§ 15. Biblioteka prowadzi filię biblioteczną w Żydowie, ul. Kopernika 13 oraz może prowadzić punkty 
biblioteczne.

IV.  Gospodarka finansowa

§ 16. 1.  Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora

z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

2. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną 
gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

3. Działalność biblioteki finansowana jest z dotacji organizatora, przychodów własnych, środków

otrzymywanych od osób fizycznych i osób prawnych oraz z innych źródeł.

§ 17. 1.  Rada Miasta i Gminy Czerniejewo zapewnia co roku w budżecie gminy dotację niezbędną 
Bibliotece do realizacji podstawowych zadań statutowych.

2. Szczegółowe zasady przyznawania i wykorzystania przez Bibliotekę dotacji reguluje umowa zawierana 
na każdy rok budżetowy między Organizatorem reprezentowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Czerniejewo a Biblioteką  reprezentowaną przez Dyrektora.

§ 18. Biblioteka może w granicach obowiązujących przepisów prowadzić działalność gospodarczą, 
a pozyskane wpływy przeznaczyć na cele statutowe.

V.  Przepisy końcowe

§ 19. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIII/108/19

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 30 października 2019 r.

Zgodnie z  art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz art. 13 ust. 1 i 2

ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej organizator

nadaje instytucji kultury będącej biblioteką statut, który musi zawierać: nazwę, teren działania i siedzibę

instytucji kultury, cele i zadania, organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania, źródła

finansowania, zasady dokonywania zmian statutowych, postanowienia dotyczące prowadzenia działalności

innej niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza działalność taką prowadzić, liczbę zastępców dyrektora, jeżeli

zamierza się tworzyć takie stanowiska określając tryb ich powołania i odwołania a także zakres działania i

lokalizację filii.

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej oraz niektórych innych ustaw nowelizując niektóre przepisy dotyczące statutów instytucji

kultury nałożyła na organizatorów obowiązek dostosowania dokumentów do nowego brzmienia ustawy.

Najważniejsze zmiany to wskazanie określonej, zamkniętej liczby zastępców dyrektora, określenie źródeł

finansowania a nie sposobów uzyskiwania środków finansowych jak było do tej pory oraz zmiana

nomenklatury plan działalności instytucji na plan finansowy zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o

finansach publicznych.

Chcąc dostosować zapisy statutu instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina

Czerniejewo do obowiązujących przepisów, nadaje się nowo zredagowany statut Biblioteki Publicznej

Miasta i Gminy w Czerniejewie.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miasta i Gminy

Czerniejewo w dniu 23 października 2019 roku.
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