
Zarz^dzenie Nrl 38/15 
Wojta Gminy Pacanow 

z dnia 29 wrzesnia 2015 roku 

w sprawie przeprowadzenia skontrum zdawczo-odbiorczego ksi^gozbioru w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w 

Pacanowie 

Dzialaj^c na podstawie § 32 ust. 2 Rozporz^dzenia Ministra Kultur}' i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 29 pazdziemika 2008r, w sprawie sposobu ewidencji materialow 
bibliotecznych (Dz. U, Nr 205. poz. 1283) w zwi^zku z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawj' z dnia 8 
marca 1990r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zm.) 
zarz^dzam co nast^puje: 

§ 1 

Wprowadza si? regulamin skontrum, ktorego tekst stanowi zal^cznik nr 1 do 
Zar/^dzcnia. ^ . 

§ 2 
Powoluj? si? komisj? inwentaryzacyjn^do przeprowadzenia w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Pacanowie skontrum ksi?gozbioru w nast?puj^cym skladzie: 
1. AnnaWirtek - Przewodnicz^cy, • 
2. Danuta Kawa - Czlonek , 
3. MariaWitek -Czlonek, 
4. ZofiaJuda - Osoba zdaj^ca 

• ' • §3 
Komisja rozpocznie wykonanie skontrum ksi?gozbioru w Gminnej Bibliotece 
Publicznej od dnia 01 pazdziemika 2015r. 

§ 4 
Skontrum nalezy przeprowadzic zgodnie z zasadami okreslonymi w podanym na 
wst?pie Rozporz^dzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i regulaminem 
stanowi^cym zalq.cznik nr 1 do zarz^dzenia. 

§5 
Wykonanie Zarzqdzenia powierza si? Przewodnicz^cemu komisji. 

§ 6 
Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. -

^^^^ ^>>4 



Zat^cznik Nr 1 
do Zarz^dzenia Wojta Gminy Pacanow 

Nrl38 /15 z dnia 29 wrzesnia 2015 roku 

Regulamin skontrum ksi?gozbioru 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie 

§1 
Zadaniem Komisji Inwentaryzacyjnej jest przeprowadzenie skontrum zdawczo-odbiorczego 
ksi^gozbioru w 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacanowie. 

§2 
Komisja decyduje o wyborze metody przeprowadzenia skontrum. 

§3 
Skontrum obejmuje materialy znajduj^ce si? w bibliotece oraz wydane poza bibliotek^_ tzn. 
w>'pozyczone czytelnikom do domu oraz innym bibliotekom i instytucjom. 

§4 
1. Biblioteka podczas przeprowadzania skontrum powinna bye zamkni?ta. 
2. O zamkni?ciu biblioteki Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej zawiadamia 
uzytkownikow przez wywieszenie informacji na zewn^trz biblioteki. 

§5 
Skontrum przeprowadza si? na podstawie ksi^zek znajduj^cych si? w bibliotece, a dla 
materialow wypozyczonych przez bibliotek? na podstawie kart ksi^zek oraz rewersow. 

§6 
1. Ujawnione w czasie skontrum braki w materialach bibliotecznych spisuje si? w wykazach 
ksi^ek nieodnalezionych. Oddzielnie dla: 
- brakow wzgl?dnych, ktorych odnalezienie jest prawdopodobne, 
- brakow bezwzgl?dnych, uznanych w czasie przeprowadzonego skontrum za braki. 
2. Materialy uznane za braki wzgl?dne nie podlegaj^odpisaniu i pozostaj^w zawieszeniu do 
czasu podj?cia przez dyrektora biblioteki decyzji o ich odpisaniu lub do nast?pnego skontrum. 
3. Materialy uznane za braki bezwzgl?dne po zatwierdzeniu wpisuje si? do rejestru ubytkow. 
4. Jezeli materialy uznane za braki bezwzgl?dne i zarejestrowane jako ubytki zostan^ 
odnalezione, to nalezy je traktowac jako no we wplywy, pod warunkiem ze nie ŝ  zniszczone, 
a ich tresc nie ulega dezaktualizacji. 

§7 
Z przeprowadzonego skontrum komisja sporz^dza protokoi w 2 egzemplarzach, ktore 
przedklada Gtownemu Ksi?gowemu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie, ktory 
dokona rozliczenia ksi?gozbioru. Protokoi powinien zawierac: 

-ustalenie dotycz^ce stanu ewidencji i stanu faktycznego materialow bibliotecznych; 

-stwierdzenie liczby ewentualnych brakow i ich wartosci. j 
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