Załącznik
do uchwały Nr 68/XIV/2003
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 24 listopada 2003 r.

STATUT
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy w Błoniu
I. Przepisy ogólne
§1
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Błoniu, zwana dalej "Biblioteką Publiczną" działa
na podstawie:
1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 ze zm.),
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
3. Ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie
terytorialnym i Ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 ze zm.),
4. Ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach
szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34 poz. 198 i Nr 43 poz. 253 i Nr 64 poz. 389 oraz z 1990 r.
Nr 71 poz. 417),
5. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami),
6. Ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r o zmianie niektórych ustaw związanych
z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr. 12 poz. 136).
§2
1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury na podstawie art. 9 pkt l ustawy
z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2001 r Nr 13, poz. 123 ze zm.),
2. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji pod Nr l i na podstawie art. 14 ustawy
wskazanej w punkcie l posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Biblioteki Publicznej jest miasto Błonie, a terenem jej działania miasto i gmina
Błonie.
§4
l. Biblioteka Publiczna może prowadzić:
a) wypożyczalnie,
b) czytelnie,
c) oddziały dla dzieci,
d) filie biblioteczne,
e) inne formy udostępnienia zbiorów bibliotecznych.

2. Formę oraz siedzibę prowadzonej ''działalności bibliotecznej" wymienionej w ust. l - e
określa Burmistrz Miasta i Gminy Błonie.
§5
Bezpośredni nadzór nad Biblioteką Publiczna sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Błonie.
§6
Biblioteka Publiczna używa pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła, a w otoku
nazwę w pełnym brzmieniu.

§7
Biblioteka Publiczna korzysta z pomocy fachowej Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego
Warszawy, Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.

II. Cele i zadania Biblioteki Publicznej
§8
Działalność Biblioteki Publicznej służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych
społeczności lokalnej oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.
§9
Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki Publicznej należy:
1. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących danego regionu, jak również nadzór
nad właściwym doborem materiałów bibliotecznych do podległych filii.
2. Udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz
prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych
potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych.
3. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej.
4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
5. Współpracowanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury,
organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych
i kulturalnych społeczeństwa.
6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
§ 10
W uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy, Biblioteka Publiczna może podejmować inne
formy działania, które wynikają z potrzeb środowiska lokalnego.

III. Organy Biblioteki Publicznej i jej organizacja
§ 11
1. Na czele Biblioteki Publicznej stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją
na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Błonie.
3. Burmistrz Miasta i Gminy Błonie określa zakres czynności i odpowiedzialności służbowej
dyrektora Biblioteki.
§ 12
1. W Bibliotece Publicznej zatrudnia się pracowników działalności podstawowej,
administracyjnej i obsługi. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudniani
specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością biblioteki.
2. Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor Biblioteki.
3. Zakresy czynności pracowników Biblioteki określa dyrektor.
§ 13
1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do
zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone rozporządzeniem Ministra
właściwego do spraw kultury.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych
komórek organizacyjnych ustala dyrektor w "Regulaminie Organizacyjnym Biblioteki
Publicznej".
3. Przy Bibliotece Publicznej (i jej filiach) mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki
powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki Publicznej
§ 14
1. Działalność Biblioteki finansowana jest z:
- dotacji budżetu Gminy,
- wpływów z prowadzonej działalności,
- innych źródeł.
2. Wysokość rocznej dotacji dla Biblioteki ustala Rada Miejska na podstawie planu
działalności instytucji sporządzonego przez dyrektora Biblioteki.
Przychody Biblioteki określone w ust. l przeznaczone są na cele statutowe.
§ 15
1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan działalności instytucji
zatwierdzony przez dyrektora Biblioteki z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej
przez organizatora.

2. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami ustawy z dnia
25 września 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U
z 2001 r. Nr 33, poz. 123 ze zm.).
3. Biblioteka posiada odrębny rachunek bankowy.
§ 16
Biblioteka Publiczna może prowadzić działalność gospodarczą za zgodą Burmistrza Miasta
i Gminy Błonie według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami.
Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe.
§ 17
Zmiany Statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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