Statut
Gminnej Biblioteki Publicznej
W Cedrach Wielkich
§1
Gminna Biblioteka Publiczna w Cedrach Wielkich zwana dalej „Biblioteką” działa na
podstawie:
1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach(Dz. U. z 1997r. Nr 85 poz. 539, z
późniejszymi zmianami)
2. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej(Dz. U. z 1997r. Nr 110 poz. 721, z późniejszymi zmianami) oraz przepisów
wykonawczych wydanych na jej podstawie.
3. Niniejszego statutu.
§2
Biblioteka jest gminną instytucją kultury i posiada osobowość prawną na mocy wpisu, o
którym mowa w §1 pkt 2.
§3
Siedzibą biblioteki jest wieś Cedry Wielkie, a jej terenem działania jest gmina Cedry Wielkie.
§4
Nadzór nad biblioteką sprawuje Zarząd Gminy Cedry Wielkie.
§5
Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków,
kierując się efektywnością ich wykorzystania.
§6
Biblioteka korzysta z pomocy merytorycznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w
Gdańsku.

§7
Bibliotek używa pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła, a w otoku nazwę w
pełnym brzmieniu. Biblioteka używa również pieczątki podłużnej z pełną nazwą Biblioteki,
adresem, kodem pocztowym.
§8
Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz
upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.
§9
Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:
1. Gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczegółowym
uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
2. Udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz
prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
3. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom
niepełnosprawnym.
4. Prowadzenie działalności informacyjno- bibliograficznej.
5. Popularyzacja książek i czytelnictwa.
6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury,
organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i
kulturalnych społeczeństwa.
7. Tworzenie warunków dla rozwoju zainteresowania wiedzą i sztuką.
8. Edukacja kulturalna społeczeństwa.
9. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
§9
Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska
lokalnego.
§10
1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością i jest za nią
odpowiedzialny.
2. Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:
a) składanie oświadczeń woli w imieniu Biblioteki,
b) reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz,
c) ustalanie wewnętrznych regulaminów obowiązujących w Bibliotece.
3. Dyrektora powołuje Rada Gminy.
4. Nawiązania stosunku pracy dokonuje Zarząd Gminy.

§11
1. W skład Biblioteki wchodzi:
a) wypożyczalnia
b) czytelnia oraz stanowisko do gromadzenia i opracowywania zbiorów.
§12
Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania ustala
dyrektor w regulaminie organizacyjnym.
§13
Przy bibliotece mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, Rady społeczne powoływane na
podstawie obowiązujących przepisów prawnych.
§14
Biblioteka jest finansowana z budżetu Gminy Cedry Wielkie w formie dotacji na dział.
instyt.kultury ustalanej corocznie przez Radę Gminy.
§15
Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie, o której
mowa w §1 pkt 2.
§16
1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych
odrębnymi przepisami.
2. Dochód z działalności, o której mowa w pkt 1 przeznaczony być może wyłącznie na
realizację celów statutowych Biblioteki.
§17
Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.
§18
Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

