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UCHWAŁA NR XXXV / 195 / 2018
RADY MIEJSKIEJ W RADOSZYCACH
z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 862)
oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 642 ze zm.)
Rada Miejska w Radoszycach uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXV / 131 / 04 Rady Gminy Radoszyce z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach (Dziennik Urzędowy Województwa
Świętokrzyskiego z 2005 r., Nr 30, poz. 417) oraz uchwała Nr XX / 122 / 08 Rady Gminy Radoszyce z dnia
17 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach (Dziennik
Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2009 r., Nr 34, poz. 523).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radoszyce.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Radoszycach
Tadeusz Bogusław Basiak
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Załącznik
do uchwały Nr XXXV / 195 / 2018
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 26 lutego 2018 roku

Statut
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
w Radoszycach

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Radoszycach działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012 r.,
poz. 642 ze zm.);
2. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1875 ze zm.);
3. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 862);
4. ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2342 ze zm.);
5. postanowień niniejszego Statutu.
§2
1. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Radoszycach zwana dalej „Biblioteką”
jest samorządową jednostką organizacyjną funkcjonującą w formie instytucji kultury.
2. Siedzibą Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej są Radoszyce, a teren jej działania stanowi
Miasto i Gmina Radoszyce.
3. Biblioteka prowadzi jedną filię biblioteczną w Wilczkowicach.
4. Przy Bibliotece i jej filii mogą działać koła przyjaciół Biblioteki.
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§3
1. Organizatorem Biblioteki i jej filii jest Miasto i Gmina Radoszyce.
2. Organizator zapewnia warunki działania i rozwoju Bibliotece odpowiadające jej zadaniom.
§4
Biblioteka posiada osobowość prawną, jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonej
przez organizatora.
§5
Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą i siedzibą placówki w pełnym brzmieniu
oraz pieczęci okrągłej do identyfikacji zbiorów z nazwą w otoku.

Rozdział II
Cele i zadania Biblioteki
§6
Biblioteka
służy
zaspakajaniu
i
rozwijaniu
potrzeb
czytelniczych
społeczeństwa
oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury na terenie Miasta i Gminy Radoszyce.
§7
Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy:
1. gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów
dotyczących własnego regionu;
2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie
wypożyczeń międzybibliotecznych;
3. prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej;
4. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom
niepełnosprawnym;
5. popularyzacja książki i czytelnictwa;
6. doskonalenie form pracy bibliotecznej;
7. współdziałanie z bibliotekami innych sieci i instytucjami upowszechniania kultury
w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
§8
Biblioteka może podejmować inne zadania wynikające z potrzeb środowiska oraz realizacji założeń
ogólnokrajowej polityki kulturalnej.
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Rozdział III
Organizacja biblioteki
§9
1.
Biblioteką kieruje dyrektor, który jest
odpowiedzialny za jej
i powierzone mienie.
2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Radoszyce.

działalność

§ 10
1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej.
2. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.
3. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk
kwalifikacje, określone w odrębnych przepisach.
§ 11
W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnieni pracownicy administracji lub obsługi
oraz specjaliści z różnych dziedzin związani z działalnością Biblioteki.
§ 12
Biblioteka prowadzi wypożyczalnie i czytelnie w siedzibie Miejsko – Gminnej Biblioteki
w Radoszycach oraz wypożyczalnie w filii bibliotecznej w Wilczkowicach.
§ 13
Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach.
§ 14
Szczegółową organizację Biblioteki ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa Biblioteki
§ 15
Biblioteka finansowana jest z budżetu Gminy Radoszyce z dochodów własnych, darowizn i innych
źródeł.
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§ 16
1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Podstawę gospodarki finansowej stanowi roczny plan finansowy.
3. Plany i sprawozdania finansowe dyrektor przedstawia organizatorowi celem zatwierdzenia.
§ 17
Biblioteka może w granicach obowiązujących przepisów pobierać opłaty za swoje usługi, a wpływy
przeznaczać na cele statutowe.
§ 18
1. Biblioteka może prowadzić inną działalność według zasad określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej Biblioteki służy realizacji celów statutowych

Rozdział V
Przepisy końcowe
§ 19
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące
przepisy prawa w zakresie dotyczącym działalności bibliotek publicznych.
§ 20
Wszelkich zmian Statutu dokonuje się w trybie jego nadania.

