Uchwała Nr XLVIII/498/2014
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 24 września 2014 r.
w sprawie: nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Nadarzyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm. ) oraz art.13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz.
406) oraz art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. , poz.
642, z późn. zm.), w związku z art.4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718 ze zm.) Rada Gminy
Nadarzyn uchwala, co następuje:
§1
Nadaje się Statut Bibliotece Publicznej Gminy Nadarzyn w brzmieniu, stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.
§3
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XX/405/2004 Rady Gminy
Nadarzyn z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Nadarzyn
oraz Uchwała NR XXVIII/230/2008 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2008 roku w
sprawie zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn.
§4
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego,
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/498/2014
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 24 września 2014 r.

STATUT
Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn zwana dalej „Biblioteką ” działa na podstawie obowiązującego
prawa, a w szczególności:
1) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.),
2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406),
4) postanowień niniejszego statutu.
§2
1. Biblioteka działa pod nazwą: Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn, może używać formy
skróconej: BPGN.
2. Siedzibą Biblioteki jest Nadarzyn, Pl. Poniatowskiego 42 05-830 Nadarzyn.
3. Terenem jej działania jest Gmina Nadarzyn.
4. Biblioteka może prowadzić oddziały, filie i punkty biblioteczne.
ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Biblioteki Publicznej
§3
Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do
zasobów dorobku nauki i kultury polskiej i światowej.
§4
1. Do podstawowych zadań Biblioteki:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym
uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie
wypożyczeń międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz
osób starszych,
3) popularyzacja książki i czytelnictwa,
4) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej,
5) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i
towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy,
6) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
7) popularyzacja nowoczesnych technologii społeczeństwa informatycznego.

2. Zakres działania Filii bibliotecznej oraz Oddziału dla Dzieci jest tożsamy z zakresem działania Biblioteki,
określonym w § 4, ust. 1.

ROZDZIAŁ III
Zarządzanie i organizacja Biblioteki Publicznej
§5
1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Nadarzyn
2. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Wpisana jest do Rejestru
Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora.
3. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
§6
1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Nadarzyn.
Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego oraz Biblioteka Powiatowa w Pruszkowie.
2. Biblioteką zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. W strukturze instytucji przewiduje się stanowisko Zastępcy Dyrektora, którego powołuje i odwołuje
Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Nadarzyn.
4. Dyrektor zatrudnia, zwalnia oraz dokonuje innych czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do
pracowników Biblioteki.
5. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje.
6. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy Nadarzyn w trybie przewidzianym ustawą o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§7
1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki
po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz działających w Bibliotece organizacji związkowych i stowarzyszeń
twórczych.
2. W skład Biblioteki wchodzą następujące oddziały i filie:
1) Filia z siedzibą w Młochowie, ul. Mazowiecka 5c 05-831 Młochów,
2) Oddział dla Dzieci z siedzibą w Nadarzynie, Pl. Poniatowskiego 42 05-830 Nadarzyn.
3. Przy Bibliotece może działać rada biblioteczna lub inny organ o charakterze doradczym lub opiniodawczym.

§8
1. Biblioteka używa pieczęci podłużnej o pełnym brzmieniu z adresem siedziby, numerem NIP i numerem
telefonu.
2. Zbiory biblioteczne pieczętowane są pieczęciami okrągłymi, zawierającymi nazwę Biblioteki.

ROZDZIAŁ IV
Zasady gospodarki finansowej Biblioteki
§9
1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną
gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy, zatwierdzony w drodze zarządzenia
przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
3. Dyrektor sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
4. Dyrektor przedkłada Wójtowi Gminy Nadarzyn oraz Radzie Gminy Nadarzyn sprawozdanie z
działalności:
- za pierwsze półrocze do 31 lipca danego roku,
- za cały rok do 15 lutego roku następnego.
§ 10
1. Działalność Biblioteki finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymywanej dotacji
podmiotowej, dotacji celowej z budżetu państwa, dotacji celowej z budżetu gminy, darowizn, przychodów z
pobieranych opłat i innych źródeł.
2. Dyrektor corocznie przedkłada Organizatorowi sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności za
poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu zarządzeniem Wójta Gminy Nadarzyn.
§ 11
1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie o
bibliotekach.
2. Biblioteka może pobierać opłaty:
1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,
2) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,
3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
4) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
5) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych,
6) za wydanie duplikatu karty czytelnika.
3. Zasady i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora Biblioteki.
ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe
§ 12
1. Statut Bibliotece nadaje Rada Gminy Nadarzyn.
2. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.

