UCHWAŁA NR XXXV/470/2009
Rady Miasta Ostrowca ĝwiĊtokrzyskiego
z dnia 30 marca 2009 r.
w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrowcu
ĝwiĊtokrzyskim
Na podstawie art.13 ustawy z dnia 25 paĨdziernika 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalnoĞci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz.
364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz.96
i Nr 261, poz.2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111 oraz z 2006 r. Nr 227,poz.
1658), art.11 ust 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85, poz.539,
z 1998 r. Nr 106, poz.668, z 2001 r. Nr 129 , poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz.984, z 2004 r. Nr
238, poz.2390 i z 2006 r. Nr 220, poz.1600) oraz art. 40 ust.2 pkt. 2, art.41 ust. 1 i art.42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr
23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr
80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.
1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, z 2007 r. Nr 173,
poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458) Rada Miasta uchwala co
nastĊpuje:

§ 1. Ustala siĊ statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu ĝwiĊtokrzyskim,
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĊ Prezydentowi Miasta Ostrowca ĝwiĊtokrzyskiego
oraz Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu ĝwiĊtokrzyskim.
§ 3. Tracą moc:
1) uchwała nr LXVI/739/98 Rady Miejskiej w Ostrowcu ĝwiĊtokrzyskim z dnia 5 czerwca 1998
roku w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu ĝwiĊtokrzyskim,
2) uchwała nr XXIX/450/2000 Rady Miejskiej w Ostrowcu ĝwiĊtokrzyskim z dnia 24 sierpnia
2000 roku zmieniająca uchwałĊ w sprawie nadania statutu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Ostrowcu ĝwiĊtokrzyskim.

§ 4. Uchwała
ĝwiĊtokrzyskiego.

podlega

ogłoszeniu

w

Dzienniku

UrzĊdowym

Województwa

§ 5. Uchwała wchodzi w Īycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzajski

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Ostrowcu ĝwiĊtokrzyskim

Załącznik do uchwały
Nr XXXV/470/2009
Rady Miasta
Ostrowca ĝwiĊtokrzyskiego
z dnia 30 marca 2009 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu ĝwiĊtokrzyskim - zwana dalej
„Biblioteką” działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz.539 z póĨn. zm.);
2) ustawy z dnia 25 paĨdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnoĞci kulturalnej
( Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z póĨn. zm.);
3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104
z póĨn. zm.);
4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591
z póĨn. zm.);
5) innych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
6) niniejszego Statutu.
§ 2. 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury.
2. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
§ 3. 1. Siedzibą Biblioteki jest Ostrowiec ĝwiĊtokrzyski, a terenem jej działalnoĞci
miasto Ostrowiec ĝwiĊtokrzyski.
2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Ostrowiec ĝwiĊtokrzyski.
3. Biblioteka posiada osobowoĞü prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury
prowadzonego przez GminĊ Ostrowiec ĝwiĊtokrzyski.
4. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Prezydent Miasta Ostrowca ĝwiĊtokrzyskiego.
5. Biblioteka korzysta z pomocy merytorycznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Kielcach.

Rozdział II
Cele i zakres działalnoĞci

§ 4.
Celem Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych
społeczeĔstwa miasta Ostrowca ĝwiĊtokrzyskiego, wspomaganie systemu edukacji i wychowania
oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.
§ 5. 1. Do podstawowych zadaĔ Biblioteki naleĪy:
1)

2)
3)

gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych,
ze szczególnym uwzglĊdnieniem materiałów dotyczących własnego regionu oraz ochrona
materiałów bibliotecznych;
udostĊpnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypoĪyczanie na zewnątrz oraz
prowadzenie wymiany miĊdzybibliotecznej;
prowadzenie działalnoĞci informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych,
innych bibliotek, muzeów i oĞrodków informacji naukowej, a takĪe współdziałanie

4)
5)
6)

7)
8)

z archiwami w tym zakresie;
prowadzenie działalnoĞci bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej,
wydawniczej i edukacyjnej;
organizowanie i prowadzenie róĪnych form pracy z czytelnikiem, słuĪących popularyzacji
ksiąĪki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy;
współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, organizacjami społecznymi
i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oĞwiatowych i kulturalnych
społeczeĔstwa;
tworzenie
i
udostĊpnianie
baz
danych
katalogowych,
bibliograficznych
i faktograficznych;
organizowanie narad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleĔ oraz innych imprez
związanych z rozwojem kultury i nauki.
2.

Biblioteka moĪe podejmowaü inne działania, wynikające z potrzeb

Ğrodowiska lokalnego.

Rozdział III
Zarządzanie i organizacja

§ 6. 1. Biblioteką zarządza Dyrektor.
2.

3.
4.

5.

Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Ostrowca ĝwiĊtokrzyskiego
po zasiĊgniĊciu opinii zakładowej organizacji związkowej oraz właĞciwych stowarzyszeĔ
zawodowych i twórczych.
Wyłonienie kandydata na Dyrektora moĪe nastąpiü w drodze postĊpowania konkursowego.
Wyłanianie kandydata na Dyrektora w drodze postĊpowania konkursowego odbywa siĊ
zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora instytucji kultury ( Dz. U. Nr 154 poz. 1629).
Prezydent wykonuje uprawnienia zwierzchnika słuĪbowego w stosunku do Dyrektora
Biblioteki.
§ 7. Do obowiązków Dyrektora naleĪy w szczególnoĞci :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

2.
3.
4.

reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz;
ogólny nadzór nad majątkiem Biblioteki i zarządzanie nim;
nadzór nad bieĪącą działalnoĞcią kulturalną i administracyjno-organizacyjną ;
zatwierdzanie rocznego planu działalnoĞci Biblioteki;
sporządzanie sprawozdaĔ merytorycznych i finansowych;
wydawanie niezbĊdnych regulaminów, instrukcji i zarządzeĔ;
tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;
tworzenie warunków do działaĔ kulturotwórczych;
dokonywanie czynnoĞci z zakresu prawa pracy wobec pracowników Biblioteki.
§ 8. 1. Dyrektor moĪe zarządzaü Biblioteką przy pomocy zastĊpców.
LiczbĊ zastĊpców ustala Dyrektor Biblioteki w porozumieniu z Prezydentem Miasta
Ostrowca ĝwiĊtokrzyskiego.
ZastĊpców zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.
Wyłanianie kandydatów na stanowisko zastĊpcy moĪe nastąpiü w drodze postĊpowania
konkursowego.

5.

Wyłanianie kandydatów na stanowisko zastĊpcy w drodze postĊpowania konkursowego
odbywa siĊ zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w § 6 ust. 4.

§ 9. Biblioteka moĪe udostĊpniaü swoje zbiory poprzez wypoĪyczalnie, czytelnie,
oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne, a takĪe inne komórki organizacyjne
słuĪące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-edukacyjnych uĪytkowników.
§ 10. W skład struktury organizacyjnej Biblioteki wchodzą:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Filia nr 1 ( wypoĪyczalnia i czytelnia dla dorosłych) ul. Sienkiewicza 65/15;
Filia nr 2 ( wypoĪyczalnia dla wszystkich grup czytelniczych) Osiedle Stawki 47;
Filia nr 5 ( wypoĪyczalnia i czytelnia dla dzieci) ul. Sienkiewicz 65/15;
Filia nr 6 ( wypoĪyczalnia i czytelnia dla dzieci i młodzieĪy) ul. KiliĔskiego 12;
Filia nr 7 ( wypoĪyczalnia dla wszystkich grup czytelniczych) ul. Niewiadoma 19;
Filia nr 10 ( wypoĪyczalnia dla wszystkich grup czytelniczych) ul. WardyĔskiego 26;
Filia nr 11 ( wypoĪyczalnia dla dorosłych) ul. KiliĔskiego 12;
Czytelnia Główna;
samodzielne stanowiska podległe Dyrektorowi.

§ 11. Szczegółową organizacjĊ wewnĊtrzną Biblioteki okreĞla regulamin organizacyjny
nadawany przez Dyrektora Biblioteki, po zasiĊgniĊciu opinii Prezydenta Miasta Ostrowca
ĝwiĊtokrzyskiego i zakładowej organizacji związkowej.
§ 12. Zasady i warunki korzystania ze zbiorów bibliotecznych okreĞla regulamin
nadawany przez Dyrektora.
Rozdział IV
Gospodarka finansowa
§ 13.
1. Organizator zapewnia Bibliotece Ğrodki niezbĊdne do prowadzenia
działalnoĞci kulturalnej oraz do utrzymania obiektów, w których ta działalnoĞü jest prowadzona.
2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą czĊĞcią mienia oraz prowadzi
samodzielną gospodarkĊ w ramach przyznanych, wypracowanych i pozyskanych Ğrodków,
kierując siĊ zasadą efektywnoĞci ich wykorzystania.
3. Za całoĞü gospodarki finansowej Biblioteki odpowiada Dyrektor Biblioteki.
4. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan działalnoĞci instytucji
zatwierdzony przez Dyrektora Biblioteki z zachowaniem wysokoĞci dotacji Organizatora.
5. Plan działalnoĞci Biblioteki zawiera w miarĊ potrzeb: plan usług, plan przychodów
i kosztów, plan remontów i konserwacji Ğrodków trwałych oraz plan inwestycji.
6. Biblioteka pokrywa koszty bieĪącej działalnoĞci i zobowiązania z uzyskiwanych
przychodów.
7. Przychodami Biblioteki są wpływy z prowadzonej działalnoĞci ( w tym ze sprzedaĪy
majątku ruchomego, z wyjątkiem zabytków), wpływy z najmu i dzierĪawy składników
majątkowych, dotacje z budĪetu Organizatora, Ğrodki otrzymane od osób fizycznych
i prawnych, z funduszy krajowych i unijnych oraz z innych Ĩródeł.
8. Biblioteka moĪe prowadziü działalnoĞü gospodarczą według ogólnych zasad okreĞlonych
w odrĊbnych przepisach, z której dochód przeznacza na realizacjĊ celów statutowych.
9. Dyrektor Biblioteki przedstawia Prezydentowi Miasta Ostrowca ĝwiĊtokrzyskiego
sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze oraz sprawozdanie
roczne.

10. Biblioteka prowadzi rachunkowoĞü na zasadach okreĞlonych w odrĊbnych przepisach
o rachunkowoĞci.

Rozdział V
Postanowienia koĔcowe

§ 14. 1. Przekształcenie, połączenie, podział lub likwidacja Biblioteki moĪe nastąpiü
w trybie i na zasadach okreĞlonych przepisach, o których mowa w § 1 pkt.1.
2.
Wszelkie zmiany niniejszego Statutu mogą byü dokonane w trybie okreĞlonym dla jego
nadania.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzajski

