
                                                                Załącznik do Uchwały Nr XXI/145/2009  
                                                                                                       Rady Gminy w Polskiej Cerekwi 
                                                                                                       z dnia 20 kwietnia 2009r. 
 
 
 
                                            STATUT 
 
                      GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
                              W  POLSKIEJ  CEREKWI 
 
 
                                 PRZEPISY OGÓLNE 
 
                                                        § 1 
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Polskiej Cerekwi zwana dalej ,,Biblioteką” 
jest gminną instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Polska 
Cerekiew. 
 
                                                        § 2 
 
Biblioteka działa na podstawie: 
1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach /Dz.U.nr 85,poz.539 z 
1997r. z póź.zm/. 
2. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej / tekst jednolity Dz.U.nr 13 poz.123 z 2001r.z 
póź.zm./ 
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity 
Dz.U.nr 142 poz.1591 z 2001r. z póź. zm./ 
4. Niniejszego statutu. 
                                                       § 3 
 
1. Biblioteka jest instytucją upowszechniania kultury działająca w 
ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. 
2. Siedzibą biblioteki jest miejscowość Polska Cerekiew 
3. Terenem jej działalności jest Gmina Polska Cerekiew. 
 
                                                       § 4 
 



Organizatorem Biblioteki jest Gmina Polska Cerekiew, która zapewnia w 
miarę możliwości warunki jej działalności i rozwoju na poziomie 
odpowiadającym jej zadaniom i wymaganiom współczesności. 
 
                                                      § 5 
 
Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji 
kultury prowadzonego przez organizatora. 
 
                                                      § 6 
 
Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna w Opolu. 
 
 
                                                    § 7 
 
Biblioteka używa pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby. 
 
 
                         CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI 
 
                                                    § 8 
 
Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb edukacyjnych, 
informacyjnych i kulturalnych społeczności Gminy Polska Cerekiew. 
 
                                                    § 9 
 
Do podstawowych zadań Biblioteki należy : 
1. Gromadzenie, opracowanie, ochrona i aktualizacja zbiorów 
bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących 
własnego regionu. 
2. Pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej. 
3. Udostępnienie zbiorów na miejscu, wypożyczenie na zewnątrz 
uwzględniając potrzeby mieszkańców, także chorych i niepełnosprawnych. 
4. Organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, 
książkę i czytelnictwo. 
5. Współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci 
bibliotecznej oraz innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami 



działającymi na rzecz i dla dobra społeczeństwa i użytkowników biblioteki. 
 
                                                   
                       ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 
 
                                                    § 10 
 
1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który zarządza Biblioteką i reprezentuje 
ją na zewnątrz. 
2.Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy. 
 
                                                     § 11 
 
W skład biblioteki wchodzą 2 filie: 
- w Zakrzowie ul. Chopina 111 
- w Grzędzinie ul. Kościelna 32 
 
                                                     § 12 
 
Organizację wewnętrzną, zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych 
określają odrębne regulaminy nadane przez dyrektora. 
 
 
 
 
 
               GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI 
 
                                                  § 13 
 
Biblioteka finansowana jest z: 
1) dotacji budżetu gminy. 
2) środków otrzymanych od osób fizycznych prawnych, 
3) innych źródeł określonych przepisami prawa. 

 
                                                 § 14 
 
Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z organizatorem na 
zasadach ustalonych dla instytucji kultury. 
 



                                                § 16 
 
Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych 
zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności 
przeznaczony jest na cele statutowe Biblioteki. 
 
 
                    POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
                                                 § 17 
Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie jego nadania. 
 
 


