Budziszewice. dn. 09.07.2015r.
Zarz^dzenie nr 33 /2015
Wojta Gminy Budziszewice
z dnia 09.07.2015
1. Wojt Gminy Budziszewice zarzqdza przeprowadzenie skontmm zbiorow w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Budziszewicacli ul. wtennlnie od 14.Q7~27.Q7.2Q 15 r.
2. W ceiu przeprowadzenia skontrum Wojt powohtje Komisje Skontrowjj, w sktad ktorej
wchodza:
Przewodniczacy
Monika Koselak - Instruktor powiatowy MBP w Tomaszowie Mazowieckim
oraz Czlonkowie:
1) Joanna Wojtkiewicz - Kierownik GBP w Budziszewicach;
2) Natalia Kleczko — Urza^l Gminy w Budziszewicach
3) Anita Starczewska - Urzad Gminy w Biidziszewicaeh
4) Ewelina Starczewska - Urz^d Groin)7 w Budziszewicach
5)
3. Komisja Skontrowa dziala na podstawie zai^czonego Regulaminu;
4. Podstawa prawna:
- Rozporzqdzenie Ministra Kultwy i Dziedzictwa Narodowegoz dnia 29 pazdziernika
2008 r, w sprawie sposobu ewidencji materialow bibUotecznych (Dz.U, Nr 205, poz,
1283);

'

Zalajsznik nr 1
do Zarzajdzenia nr 33/2015
zdnia 09.07.2015 r.
REGULAMIN
Komisji Skontrowej Gminnej Biblioteki Publicznej
w Budziszewicach
1. Zadaniem komisji Skontrowej jest przeprowadzenie kontroli calosci materialow
bibliotecznych w terminie od 14.07.2015 r. do 27.07.2015 r.
2. Skontrum obejmuje materialy biblioteczne znajduja^ce
wypozyczone czytelnikom.

si? w bibliotece oraz

3. Podczas skontrum nalezy:
a) porownac zapisy inwentarzowe ze stanem faktycznym materialow;
b) ustalic i wyjasnic zaistniale roznice mi^dzy zapisami inwentarzowymi
a stanem faktycznym zbiorow;
c) ustalic ewentualne braki;
4. Podstaw? przeprowadzenia skontrum stanowiaj
1) zapisy dokonane w ksi^gach inwentarzowych,
wypozyczonych:
a) karty czytelnikow
b) karty ksiajzki

a

dla

materialow

5. Czynnosci zwiajzane z porownaniem zapisow inwentarzowych ze stanem faktycznym
zbiorow nalezy zakonczyc do dnia 27.07.2015 r. Na czas trwania tych czynnosci zawiesza
si$ wypozyczanie i przyjmowanie zwrotow materialow bibliotecznych;
6. Po zakonczeniu kontroli Komisja Skontrowa sporzajdza w dwoch egzemplarzach
protokol, ktory powinien zawierac:
a) ustalenia dotycza^ce stanu ewidencji i stanu faktycznego materialow
bibliotecznych;
b) ustalenie liczby i wartosci ewentualnych brakow;
c) wnioski w sprawie nieodnalezionych materialow wraz z uzasadnieniem;
7. Do protokolu nalezy dolajczyc:
a) wykaz brakow wzgl^dnych;
b) wykaz brakow bezwzgl^dnych;
c) zarzajdzenie wojta w sprawie skontrum;
d) regulamin Komisji Skontrowej;

