
[Ichwala Nr L/ 422106
Rady Miejskiej w Jgdrzejowie
z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie przeksztalcenia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jgdrzejowie
w samorz4dow4 insfytucjg kultury pod nazrv4 "Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Jgdrzejowie''.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.'h *ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorz4dzie
gminnym ( tekst jednolity Dz.U. Z200lr. Nr 142 po2.1591, zpóLn.zm.)art.9, art.ll i art.13
ustawy z dnia 25 patdziernika 1991r. O organizowaniu i prowadzeniu dzialalnoSci
kulturalnej( jedn.tekstDz.U.Z2A0b. Nr 13 poz.lZ3zpóLn.zm.),art.Z i art.l1 ust.3 ustawy
z dnia 27 czerwcal997r. O bibliotekach (Dz.U. nr 85 po2.539, zl998r. Nr 106 po2.668, z
2001r. Nr 129 po2.1440) uchwala sig co nastgpuje:

& 1. Przeksztalca sig Miejsk4 i Gminn4 Bibliotekp Publiczn4 w Jpdrzejowie
w samorzgdow4 instytucjp kultury pod nanv4 "Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Jgdrzejowie", z siedzib4 w Jpdrzejowie u1.11-go Listopada 33 b
z;w^nqw dalszej czpSci uchwaty "Bibliotekq"

& 2.l. Biblioteka bgdzie gospodarowala wydzielonym maj4tkiem, stanowi4cym czp5é
mienia komunalnego Gminy Jgdrzej ów.

2. WartoSó mienia, okreSlonego bilansem sporzqdzonym na dziefi przeksztalcenia
stanowió bpdzie fundusz Biblioteki.

& 3. Pracownicy dotychczasowej jednostki organizacyjnej staj4 sip po przeksztalceniu
pracownikami instytucji kultury pod nazrv4 "Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Jpdrzejowie".

& 4. Bibliotece nadaje sip Statut w brzmieniu zal4cznika Nr I do niniejszej uchwaly.
& 5. Biblioteka uryskuje osobowoSó prawn4z dat1wpisu do rejestru instytucji kultury

prowadzonego w Urzpdzie Miejskiem w Jgdrzejowie.
& 6. Traci moc, uchwala Nr XXXI/187/92 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie

z dnia 18 grudnia 1992r. W sprawie ustalenia Statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Jpdrzejowie.

& 7. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta Jpdrzejowa.
& 8. Uchwala podlega opublikowaniu w dzienniku Urzpdowym Województwa

Swiptokrryskiego i wchodzi w áycie po uplywie 14 dni od dafy publikacji.
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Rady Mjgjpkiej w Jgdrzejowie
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Zalqcznik Nr I
do IJchwaly Nr L1422106
Rady Miejskiej w Jgdrzejowie
z dnia 29 czerwca 2006r.

S T A T U T
Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jgdrzejowie

Rozdzial I
Postanowienia ogólne

& 1 .
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Jpdrzejowie zrvana dalej 'oBibliotek4",

dziala na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorz4dzie gminnym (tekst jednolity:Dz.U. Z 2001r.
nr.l42 po2.1591 z póin.zm.)

2. Ustawy z dnia25 paidziernika 1991r. - o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnoSci
kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. Z200lr. Nr 13 poz.l23 zpóLn.zm.)

3. Ustawy z dnia 27 czerwcal997r.- o bibliotekach (Dz.U. zl997r. Nr 85 poz.539
zpóLñ.2m.)

4. Ustawy z dnia29 wrzeíinia 1994r. O rachunkowo5ci ( Dz.U. 22002r. Nr 76 poz.694

z póiLn.zm.)

5. Niniejszego Statutu

& 2 .
1. Biblioteka jest samorz4dowq instytucj4 kultury, której organizatorem jest Gmina

Jpdrzejów.
2. Siedzib4 Bibtioteki jest miasto Jpdrzejów uI.11-go Listopada 33b, a obszarem jej

dzialalnoSci miasto i gmina Jpdrzejów.
3. Biblioteka uz¡'wa nastppuj4cych pieczgci:

1) okr4glej z napisem w otoku zawieraj4cym nazwp instytucji: "Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna"

2) podluZnej- zawieraj4cej nanvp i dane adresowe w brzemieniu:"Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Jpdrzejowie ul.ll-go Listopada 33b"

& 3 .

1. Biblioteka uryskuje osobowoSó prawn4 z chwil4 wpisu do rejestru instytucji kultury
prowadzon ego przez Organizatora.

2. Nadzór nad organtzacj4i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Burmistrz Jpdrzejowa.
3. Merytoryczny nadzór nad dzialalnoSci4 Biblioteki sprawuje i pomocy fachowej

udziela Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach.
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& 4 .
Organnator zapewnia warunki do dzialalnoSci i rozrvoju Biblioteki odpowiadaj4ce
jej zadaniom.

Rozdzial II

Cele i Zrdania
& 5 .

Biblioteka slury ronvijaniu i zaspokajaniu potrzeb crytelnicrych spoleczeústwa oraz
upowszechnianiu wiedry i rozrvojowi kultury.

& 6 .
Do szczególowego zakresu dzialañ Biblioteki naleitqz

l. Gromadzenie , opracowanie i przechowywanie materialów bibliotecznych
z uwzglpdnieniem materialów dotycz4cych wlasnego regionu.

2. Opracowywanie i dystrybucja materialów informacyjnych
3. Udostgpnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypoiryezanie do domu oraz

prowadzenie wypoiyczefi mipdzybibliotecznychz uwzglpdnieniem potrzeb dzieci
i mlodzie2y oraz osób niepelnosprawnych

4. Prowadzenie dzialalno5ci informacyjnej i bibliograficznej, udostppnianie informacji

wlasnych i i zewnptrznych
5. Popularyzacja ksi4Zki, informacji, wiedzy i czytelnictwa
6. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki
7. Wspóldzialanie z bibliotekami innych sieci i instytucjami upowszechniania kultury,

organizacjami i towarrystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb o5wiatowych

i kulturalnych spoleczeústwa
8. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej

& 7 .
Bibtioteka moie podejmowaó równieZ inne dzialania wynikajace zpotrzeb irodowiska.

Rozdzial III

Organizacja i Zarzqdzanie

& 8 .
1. DzialalnoSci4 Bibtioteki kieruje dyrektor, który reprezentuje j4 na zewn¡trz.
2. Dyrektora powoluje i odwoluje Burmistrz po zasipgnipciu opinii wymaganych w

obowi4zuj 4cych przepisach.
3. Powolanie dyrektora moie byó poprzedzone konkursem.

& 9 .
1. W Bibliotece zatrudnia sig pracowników dzialalnoSci podstawowej, administracyjnej

i obslugi, posiadaj4cych kwalifikacje okre5lone odrpbnymi przepisami.
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2. W miarp potrzeb w Bibliotece mogQ byó zatrudniani specjali5ci z róLnych dziedzin

zwi4zani z jej dzialalnoSci4, posiadaj4cy kwalifikacje okreSlone odrpbnymi przepisami.

3. Pracowników zatrudnia, zaszeregowuje, awansuje i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

& 10.

1. Status i wynagrodzenia pracowników Biblioteki okreSlaj4 przepisy obowi4zujqce
pracowników instytucji kultury.

& 11 .

1. Biblioteka prowadzi wypoiycznlnie, czytelnie, oddzial dla dzieci i filie biblioteczne

w Rakowie i Prz4slawiu, oraz prakfykuje inne formy udostppniania zbiorów

bibliotecznych.
2. Zzsady i warunki korzystania z Bibtioteki okresla regulamin nadany przez dyrektora.

& 12.

Szczególow 4 organtzacjp wewnptrzn4Biblioteki oraz zakres dzialania poszczególnych

komórek organizacyjnych okreéli Regulamin Organizacyjny nadany przez

dyrektora Biblioteki i zaopiniowa,ny przez Burmistrza.

& 13.

Przy Bibliotece moie dzialaó.Kolo Przyjaciól Biblioteki powolane na podstawie

obowiqzuj 4cych przepisów Prawa.

Rozdzial IV

Gospodarka Finansowa

& 14.
l.Biblioteka samodzielnie gospodaruje wydzielonym i nabyfym mieniem.

2.Biblioteka przejmuje do gospodarowania mienie komunalne bpd4ce w dotychczasowym

gospodarowaniu jednostki budietowej pod n nrqMiejska i Gminna Biblioteka

Publiczna w Jpdrzejowie.
3.DzialalnoSó Biblioteki finansowana jest z:

1) dotacji z bud2etu gminY
2) wptywów z prowadzonej dzialalnoSci
3) innych iródel
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4. WysokoSó rocznej dotacji z budZetu Gminy ustala Rada Miejska na podstawie

programu dzialalnoSci sporz4dzonego przez dyrektora
5. Organizator zapewnia w szczególnoSci Srodki na:

- wynagrodzenia
- utrzymanie infrastruktury i prowadzenie dzialalnoSci

& 15.
3. Biblioteka mo2e pobieraó oplaty zaz

1. Uslugi informacyj ne, biblio graficzne i rep ro grafi czne, za wypoíy czenia
mipdzybiblioteczne

2. Wypoiryczenia materialów audiowizualnych
3. Niezwrócone w terminie materialy biblioteczne
4. Uszkodzenie lub zniszczenie materialów bibliotecznych
5. W formie kaucji zawypoiryczone materialy biblioteczne
6. Dystrybucjp wlasnych wydawnictw
7. Wynajem pomiesz czefi na dzialalnoSó kulturalno-oSwiatow4 (np.zebrania,szkolenia)

8. Z innych uslug zwiqzanych z dzialalnoSciq statutow4
Uzyskane dochody przeznaczone sA na cele statutowe

& 1 6
Podstawq gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy opracowany

przez dyrektora.

& 17.
Biblioteka prowadzi gospodarkg finansow4 na zasadach okreslonych dla instytucji

kultury.

& 18.
Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki zatwierdza Burmistrz.Biblioteka przedstawia

Burmistrzowi sprawozdanie roczne z wykonania planu fiinansowego w szczególowoSci

nie mniejszej ntL w planie finansowym.

& 19.

Wszelkie zmiany niniejszego statutu dokonywane sa w trybie wla3ciwym
dla jego nadania - uchwal4 Rady Miejskiej.



flzasadnienie
do uchwalv nr L1422106

Zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami ustawy z dnia
25 patdziernika l99l r. O organizowaniu i prowadzeniu dzialalnoSci
kulturalnej ( tekst jednolity : Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz.123 zpóLn.zm.)
samorzQdy terytorialne organizuj4 dzialalno5ó kulturaltrQ, w tym
tak2e dzialalno5ó bibliotek tw orz4c samorzQdowe instytucj e kultury,
dla których prowadzenie dzialalnoSci kulturalnej jest podstawowym
celem statutowym. Przeksztalcenie Miejskiej i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Jpdrzejowie dzialaj4cej w formie jednostki budietowej
w samorz4dow4 instytucjq kultury oraiz wpisanie iei do rejstru
instytucji kultury nadaje bibliotece osobowo5ó prawnQ. Dyrektor tej
instytucji bgdzie mial tym samym wipksze mo2liwoSci pozyskiwania
Srodków zarówno z prowadzonej dzialalno5ci statutowej atakile
z grantÍw i dotacjiz Ministerstwa Kultury iDziedzictwa Narodowego.


