
UCHWAŁA NR XII/134/19
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/282/17 w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy w Bierutowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) i art. 11 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. 
z 2018r., poz. 574 ze zm.), Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr  XXXIII/282/17 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 22 czerwca 2017r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/247/09 w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy 
w Bierutowie zmienia się treść § 2 ust. 3 Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bierutowie, będącego 
załącznikiem do uchwały,  który otrzymuje brzmienie, „Siedzibą Biblioteki jest miasto Bierutów, ul. Kolejowa 7”

§ 2. Tekst jednolity Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bierutowie stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Bierutowie

Irena Wysocka - Przybyłek
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Załącznik do uchwały nr XII/134/19                                                                                                                                                       

Rady Miejskiej w Bierutowie  

z dnia 29 sierpnia 2019r.  

 

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W BIERUTOWIE 

 

Rozdział  I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§  1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bierutowie zwana dalej "Biblioteką" działa na 

podstawie: 

  1)  ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642 ze zm.), 

  2)  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862), 

  3)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 

 ze zm.), 

  4)  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 

1870 ze zm.), 

  5)  uchwały nr VI/51/2003 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27 lutego 2003 r.  

w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta 

 i Gminy w Bierutowie, 

  6)  niniejszego Statutu. 

 

§  2. 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, działającą w obrębie krajowej sieci 

bibliotecznej. 

2. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury 

prowadzonego przez Burmistrza Bierutowa według zasad określonych odrębnymi 

przepisami. 

3. Siedzibą Biblioteki jest miasto Bierutów, ul. Kolejowa 7. 

4. Terenem działania Biblioteki jest Miasto i Gmina Bierutów. 

§  3. 1. Organizatorem Biblioteki jest Miasto i Gmina Bierutów. 

2. Bezpośredni nadzór nad działalnością Biblioteki w imieniu organizatora sprawuje 

Burmistrz Bierutowa. 

3. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki prowadzi Powiatowa i Miejska 

Biblioteka Publiczna w Oleśnicy. 
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§  4. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem  

oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku "Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 

 w Bierutowie". 

Rozdział  II  

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI 

§  5. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych Miasta i Gminy 

Bierutów oraz upowszechnianiu i rozwojowi wiedzy, nauki i kultury. 

§  6. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:  

1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych. 

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, 

prowadzenie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych. 

3. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym 

 i niepełnosprawnym. 

4. Prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikiem dorosłym, jak i dziecięcym, 

mających na celu rozwijanie zainteresowania książką, popularyzację nauki, kultury i sztuki. 

5. Prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej. 

6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, 

organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych  

i kulturalnych społeczeństwa. 

§  7. Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska 

lokalnego, o ile nie są one sprzeczne z jej działalnością statutową. 

Rozdział  III 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ 

§  8. 1. Biblioteką kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Burmistrza Bierutowa 

na zasadach i w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach. 

2. Burmistrz Bierutowa wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz 

jest jego zwierzchnikiem służbowym. 

3. Dyrektor Biblioteki zarządza całokształtem działalności Biblioteki, czuwa nad jej mieniem 

i jest za nie odpowiedzialny. 

4. Do zakresu działania Dyrektora Biblioteki należy w szczególności: 
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  1)  ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej  

oraz reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz, 

  2)  ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowanie oraz nad majątkiem Biblioteki, 

  3)  wykonywanie wobec pracowników Biblioteki czynności z zakresu prawa pracy  

za pracodawcę oraz pełnienie w stosunku do nich roli zwierzchnika służbowego, 

  4)  wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń. 

§  9. Biblioteka realizuje swoje zadania bezpośrednio w swojej siedzibie oraz 

 za pośrednictwem następujących filii bibliotecznych: 

  1)  Biblioteki dla dorosłych i dzieci w Solnikach Wielkich, 

  2)  Biblioteki dla dorosłych i dzieci w Zbytowej. 

§  10. 1. W skład Biblioteki wchodzą: 

  1)  Wypożyczalnia dla dorosłych, 

  2)  Wypożyczalnia dla dzieci, 

  3)  Czytelnia, 

  4)  Dział Gromadzenia i Opracowań zbiorów. 

2. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki ustala Dyrektor w regulaminie 

organizacyjnym nadanym w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej. 

§  11. Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać stowarzyszenia i fundacje powoływane  

w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 

Rozdział  IV 

GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI 

§  12. 1. Biblioteka jako instytucja kultury jest finansowana przez organizatora oraz źródła 

pozabudżetowe. 

2. Organizator udziela Bibliotece na każdy rok kalendarzowy dotacji na realizację zadań 

własnych gminy na podstawie wniosku Dyrektora, uwzględniającego potrzeby finansowe 

 z zakresu prowadzonej działalności. 

§  13. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki odpowiadające jej 

zadaniom. 

§  14. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji 

kultury. 
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§  15. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan rzeczowo-finansowy 

zatwierdzony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, o której 

mowa w § 12 ust. 2. 

§  16. Na zasadach określonych odrębnymi przepisami Biblioteka może prowadzić 

działalność gospodarczą, z której dochód przeznacza na cele statutowe. 

Rozdział  V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§  17. Zmiany statutu Biblioteki dokonuje Rada Miejska w Bierutowie w takim samym trybie 

jak jego nadanie. 
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