
U C H W A Ł A  Nr V/32/2000 

RADY GMINY MARKUSY 

z dnia  26 czerwca 2000 roku 

 

w sprawie:  nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Markusy. 

 

  Na podstawie art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 25 października 1991 r.  

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. Nr 114, poz. 493  

z późniejszymi zmianami ) oraz  art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia  8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r. z późniejszymi zmianami ). 

Rada Gminy Markusy uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Nadaje Bibliotece Publicznej Gminy Markusy Statut w brzmieniu stanowiącym załącznik  

do uchwały. 

 

§ 2 

Traci moc Uchwała Rady Gminy z dnia 26 marca 1993 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece 

Publicznej Gminy Markusy. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  

w Urzędzie Gminy w Markusach. 

 

  Przewodniczący 
Rady Gminy 

 
mgr Zbigniew Lewicki 

 

 

 

 



       Załącznik do Uchwały Nr V/32/2000 
                                                                                                                         Rady Gminy Markusy 
                                                                                                                         z dnia 26.06.2000r. 
 

S  T  A  T  U  T  

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MARKUSY 

I.  Postanowienia ogólne  

                                                                            § 1 

  Biblioteka Publiczna Gminy Markusy z siedzibą w Markusach, zwana 

dalej ‘’Biblioteką” została utworzona na mocy  

Zarządzenia Nr 4/85 Naczelnika Gminy Markusy z dnia 01.08.1985 r.  i działa na 

podstawie powszechnie obowiązujących przepisów a w szczególności : 

1) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 

( Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późniejszymi zmianami ), 

2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

( Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r. z późniejszymi zmianami ), 

3) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 110 poz. 

721 i Nr 141 poz. 943 z późniejszymi zmianami ).  

4) Niniejszego statutu. 

                                                § 2 

1) Organizatorem Biblioteki jest Samorząd Gminny. 

2) Biblioteka jest instytucją kultury działającą w obrębie krajowej 

sieci  bibliotecznej, wpisaną do rejestru instytucji kultury 

prowadzonego przez organizatora. 

3) Pełna nazwa Biblioteki brzmi: Biblioteka Publiczna Gminy 

Markusy. 

4) Biblioteka posiada osobowość prawną. 

 

                                               § 3 

 

1) Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Markusy. 



2) Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Zarząd Gminy 

3) Biblioteka używa pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku 

wizerunek orła, a w otoku nazwę w pełnym brzmieniu. 

4) Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej w Olsztynie i Biblioteki Elbląskiej w Elblągu.  

 

II. Cele i zadania Biblioteki 

 

                                                                           § 4 

Podstawowym zadaniem biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie 

 i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, oraz rozwijanie i zaspakajanie 

zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i 

informacyjnych mieszkańców gminy. 

 

                                                                          § 5 

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy: 

 

1) Gromadzenie i opracowywanie materiałów  bibliotecznych służących 

rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, 

edukacyjnych 

 i samokształceniowych dla wszystkich grup czytelniczych.  

2) Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu 

oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych. 

3) Prowadzenie działalności informacyjno- bibliograficznej. 

4) Popularyzacja książki i czytelnictwa. 

5) Współdziałanie z samorządem gminy, bibliotekami innych sieci, 

instytucjami kultury w dziedzinie współtworzenia inicjatyw służących 

rozwijaniu  

i zaspakajaniu potrzeb z zakresu czytelnictwa, upowszechniania wiedzy i 

kultury. 

 



                                                             § 6 

Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska.  

 

 

 

III. Organizacja Biblioteki 

         § 7 

1) Biblioteką kieruje kierownik, który reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i 

jest za nią odpowiedzialny. 

2) Kierownika zatrudnia i zwalnia Zarząd Gminy na warunkach i w trybie 

przewidzianym w przepisach odrębnych. 

 

        § 8 

1) W skład Biblioteki wchodzą następujące filie biblioteczne: 

a) Filia Biblioteczna w Zwierznie, 

b) Filia biblioteczna w Żurawcu. 

2) Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki, 

powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. 

 

                                                            § 9 

      Kierownik Biblioteki zatrudnia i zwalania pracowników filii bibliotecznych,  

sprawuje     

      nad nimi bezpośredni nadzór, oraz udziela pomocy w zakresie  prac z czytelnikiem,      

      planowania, sprawozdawczości. Czuwa nad realizacją zaleceń i wytycznych władz  

      zwierzchnich. 

 

                                                                               § 10 

1) Kierownik i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do 

zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w regulaminie 

wynagrodzenia. 



2) Pracownicy Bibliotek otrzymują wynagrodzenie i inne świadczenia 

przewidziane w regulaminie wynagrodzenia 

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki 

§ 11 

1) Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w 

ustawie 

 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

2) Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Biblioteki pochodzą z:  

a) rocznej dotacji Samorządu gminnego, 

b) wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności, 

c) darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych,  

d) oraz innych źródeł 

3) Obsługę finansową Biblioteki prowadzi księgowość Urzędu Gminy w 

Markusach. 

 

§ 12 

1) Samorząd gminy zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki 

odpowiadające jej zadaniom. 

2) Biblioteka gospodaruje samodzielnie należącym do niej majątkiem na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych z tym, że majątek ten może 

być wykorzystywany jedynie do celów związanych z wykonywaniem zadań 

statutowych Biblioteki. 

 

§ 13 

1) Biblioteka może pobierać opłaty za: 

a) wypożyczenia materiałów audiowizualnych, 

b) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne, 

c) nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów 

bibliotecznych, 

d) uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów 

bibliotecznych. 



 

§ 14 

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy. 

 

V. Postanowienia końcowe  

§ 15 

1) Likwidacji Biblioteki może dokonać Samorząd gminny na warunkach i w 

trybie przewidzianym w przepisach odrębnych. 

2) Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego 

nadania. 

 


