UCHWALA NR XXXII/290/09
RADY MIEJSKIEJ w Polanowie
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta l Gminy w Polanowie

)

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzadzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 roku Oz. U. Nr 142 poz. 1591, zmiany: Oz.U. z 2002 r. Nr 23, poz,
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80,
poz, 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48,
poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458,
art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 pazdziernika 1991 roku 0 organizowaniu i prowadzeniu
dzialalnosci kulturalnej (tekst jednolity z 2001 roku Oz. U. Nr 13, poz. 123, zmiany Dz.U. z
2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z,
2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, pOZ. 1111, z
2006 r. Nr 227, poz. 1658 ), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku 0 bibliotekach
(Oz. U. z 1997 roku Nr 85 poz. 539, zmiany: Dz.U. 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, z 2006 r. Nr 220, poz.
1600) Rada Miejska w Polanowie nadaje statut Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w
Polanowie w nastepujacym brzmieniu:

STATUT
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY w POLANOWIE
I. Postanowienia ogolne
§ 1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie zwana da1ej .Biblioteka" dziala na
podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. 0 bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z pozn, zm.),
2. Ustawy z dnia 25 pazdziernika 1991r. 0 organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci
kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z pozn, zm.),
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pozn. zm.).
4. Uchwaly Nr V/43/99 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 24 lutego 1999r. w sprawie
utworzenia jednostki organizacyjnej - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie
oraz uchwaly Nr XIV1163/2000 Rady Miejskiej w Polanowie w sprawie zmiany Uchwaly
Nr V/43/99 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 24 1utego 1999r. w sprawie utworzenia
jednostki organizacyjnej - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie
5. Niniejszego statutu.
§ 2. Bib1ioteka jest gminna instytucja kultury, posiadajaca osobowosc prawna i podlegajaca
wpisowi do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora - Miasto i Gmine
Polan6w.
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§ 3. Siedziba biblioteki miesci silt w Polanowie przy ul. Polna 4A, a terenem jej dzialalnosci
jest Miasto i Gmina Polanow,
§ 4. Bezposredni nadz6r nad biblioteka sprawuje Burmistrz Polanowa. Nadz6r merytoryczny
nad biblioteka sprawuje Koszalinska Biblioteka Publiczna.
§ 5.Biblioteka uzywa pieczeci podluznej z nazwa w pelnym brzmieniu i adresem wedlug
wzoru:
.Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie
76-010 Polan6w
ul. Polna4A
REGON NIP"
oraz pieczeci okraglej zawierajacej posrodku nazwe miasta a w otoku nazwe biblioteki 0
pelnym brzmieniu .Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie".

II. Cele i zadania biblioteki
:. )

§ 6. Biblioteka sluzy rozwijaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkancow miasta i
gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwijaniu kultury.
§ 7. Do podstawowych zadan biblioteki w szczegolnosci nalezy:
1) Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie material6w bibliotecznych;
2) Obsluga uzytkownikow, przede wszystkim udostepnianie zbior6w oraz prowadzenie
dzialalnosci informacyj nej oraz edukacyjnej,
3) Prowadzenie
dzialalnosci
bibliograficznej,
dokumentacyjnej,
edukacyjnej
popularyzatorskiej,
4) Udostepnianie zbiorow na miejscu, wypozyczanie na zewnatrz, prowadzenie wymiany
miedzybibliotecznej ,
5) Organizowanie czytelnictwai udostepnianie materialow bibliotecznych mieszkancom
Gminy,
6) Wspoldzialanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania
czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oswiatowych i kulturalnych spolecznosci Gminy,
7) Tworzenie i udostepnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych,
8) Organizowanie i prowadzenie roznych form pracy z czytelnikiem, sluzacych popularyzacji
ksiazki, sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy,

9) Nadz6r nad siecia filii bibliotecznych;
§ 8. Biblioteka moze podejmowac inne dzialania wynikajace z potrzeb kulturalnooswiatowych srodowiska lokalnego.

III. Organy biblioteki i jej organizacja
§ 9. l.Biblioteka zarzadza i reprezentuje ja na zewnatrz dyrektor. Dyrektora zatrudnia Burmistrz
Polanowa, kt6ry jest zwierzchnikiem sluzbowyrn Dyrektora.

2.Dyrektor organizuje i nadzoruje caloksztalt pracy biblioteki, a w szczegolnosci odpowiada za
jej dzialalnosc merytoryczna i finansowa,
§ 10. Czynnosci z zakresu prawa pracy wobec pracownikow Biblioteki wykonuje Dyrektor.
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§ 11. W bibliotece zatrudnia sie pracownikow dzialalnosci podstawowej, administracyjnej oraz
obslugi, W miare potrzeby, moga bye zatrudniani specjalisci z roznych dziedzin zwiazanych z
dzialalnoscia biblioteki.
§ 12. 1. Pracownicy biblioteki powinni posiadac kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych
stanowisk i pelnionych funkcji okreslonych w odrebnych przepisach.
2. Wynagrodzenie pracownikow biblioteki ustala Dyrektor Biblioteki w oparciu 0 obowiazujace
przepisy w tym zakresie.
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§ 13. 1. Biblioteka prowadzi wypozyczalnie, czytelnie z pracownia internetowa, oddzial dla
dzieci.
2. Biblioteka prowadzi Filie Biblioteczne:
1) Filia Biblioteczna w Zydowie
2) Filia Biblioteczna w Naclawiu
3) Filia Biblioteczna w Bukowie
3. Biblioteka moze prowadzic punkty biblioteczne oraz inne formy udostepniania zbiorow
bibliotecznych.
§ 14. Biblioteka moze realizowac projekty partnerskie, kt6re sa zgodne z celami i zadaniami
statutowymi biblioteki.
§ 15. Szczegolowa organizacje wewnetrzna biblioteki okresla regulamin organizacyjny,
nadawany przez dyrektora biblioteki po zasiegnieciu opinii Burmistrza.
§ 16. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki okresla Regulamin Biblioteki ustalony przez
dyrektora.
§17 . Przy bibliotece i jej filiach moga dzialac kola przyjaciol biblioteki, stowarzyszenia i
fundacje, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

IV. Gospodarka finansowa
§ 18. 1. Biblioteka prowadzi gospodarke finansowa na zasadach okreslonych dla instytucji
kultury.
2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzielona i nabyta czescia mienia oraz prowadzi
samodzielna gospodarke w ramach posiadanych srodkow, kierujac sie zasadami efektywnosci
ich wykorzystania.
3. Podstawa gospodarki finansowej biblioteki jest roczny plan dzialalnosci instytucji
zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokosci dotacji organizatora.
4. Biblioteka jest finansowana z budzetu gminy, z dochod6w wlasnych, darowizn i innych
zrodel,
§ 19. Biblioteka moze prowadzic dzialalnosc gospodarcza wedlug ogolnych zasad okreslonych
odrebnymi przepisami. Dochod z tej dzialalnosci przeznaczony jest na cele statutowe
Biblioteki.
§ 20. Biblioteka moze pobierac oplaty:
1) za uslugi typu: ksero, laminowanie, bindowanie;
2) za wypozyczenia miedzybiblioteczne;
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3)
4)
5)
6)

w formie kaueji za wypozyczone materialy biblioteezne;
za nie zwrocone w terminie wypozyczone materialy biblioteezne;
za uszkodzenie, zniszezenie wypozyczonych materialow biblioteeznyeh;
wysokosc oplat, 0 ktorych mowa w pkt 2 nie moze przekraczac koszt6w wykonania
uslugi;
7) wysokosc oplat, 0 ktorych mowa w pkt 3, 4, 5 ustala sie w Regulaminie Biblioteki.

v. Postanowienia koricowe
§ 21. W sprawaeh nie uregulowanyeh niniejszym Statutem maja zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 25 pazdziernika 1991 r. 0 organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej
(Oz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z pozn.zm. ) oraz ustawy z 27 czerwea 1997 r. 0 bibliotekach
(Oz.U. Nr 85, poz. 539 z pozn.zm. ).

§ 22.Zmiany w statucie moga bye dokonane w trybie okreslonym dla jego nadania.
§ 23. Traci moe uchwala Nr V/44/99 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 24 lutego 1999 roku
w sprawie zatwierdzenia statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie oraz
uchwala Nr XIVI16412000 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 23 marea 2000r. w sprawie
zmiany uchwaly nr V/44/99 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 24 lutego 1999 roku w
sprawie zatwierdzenia statutu Biblioteki Publieznej Miasta i Gminy w Polanowie

§ 24. Wykonanie uehwaly powierza sie Burmistrzowi Polanowa.

§ 25. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia opublikowaniu w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Zachodniopomorskiego.
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