
UCHWAŁA NR VIII/45/2019
RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506), 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. 2018 poz. 1983 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 574, 1669), Rada Miasta i Gminy w Pilicy 

uchwala, co następuje:

§ 1. 

Nadać nowe brzmienie statutowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pilicy stanowiącemu załącznik do Uchwały 
Nr XLI/322/2013 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie połączenia Miejsko – 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy z inną instytucją kultury – Wiejskim Domem Kultury w Przychodach 
(tekst jednolity)

§ 2. 

Uchylić załącznik nr 1 Uchwały Nr XLI/322/2013 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 grudnia 2013 r. 
w sprawie połączenia Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy z inną instytucją kultury – Wiejskim 
Domem Kultury w Przychodach (tekst jednolity)

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 4. 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.

  

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
i Gminy

Barbara Przybylik
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/45/2019

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

STATUT
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 

Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna w Pilicy, zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu o prowadzeniu działalności kulturalnej,

2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym,

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

6) ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi,

7) niniejszego statutu.

§ 2. 

1. Organizatorem Biblioteki jest Miasto i Gmina Pilica.

2. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki odpowiadające jej zadaniom statutowym.

3. Organizator ma obowiązek zapewnić Bibliotece w szczególności: lokal, środki na: wyposażenie, prowadzenie 
działalności bibliotecznej, zwłaszcza na zakup zbiorów bibliotecznych i doskonalenie zawodowe pracowników.

§ 3. 

1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno – 
finansowym.

2. Siedzibą Biblioteki jest Pilica, a terenem jej działania miasto i gmina Pilica.

3. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 4. 

1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Pilica.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje i pomocy udziela Biblioteka Śląska, pełniąca 
w województwie śląskim ustawowe funkcje właściwe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Biblioteka 
Powiatowa ustanowiona dla powiatu zawierciańskiego.

§ 5. 

1. Biblioteka wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem 3/2014 
i posiada osobowość prawną.

2. Biblioteka używa nazwy skróconej: MGBP w Pilicy.

3. Biblioteka używa pieczęci podłużnej o treści zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu i adresem siedziby:
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MIEJSKO – GMINNA

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w Pilicy

42-436 Pilica, ul. Zawierciańska 12

NIP 649-229-95-67 tel. 32 67-35-143

4. Do znakowania zbiorów Biblioteka używa okrągłej pieczęci zawierającej nazwę i oznaczenie siedziby.

§ 6. 

1. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.

2. Biblioteka otrzymuje:

1) Dotacje podmiotową z budżetu Miasta i Gminy Pilica. Wysokość dotacji określa corocznie uchwała 
budżetowa Rady Miasta i Gminy.

2) Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

3) Dotacje celowe na realizacje wskazanych zadań i programów.
Rozdział 2.

Cele i zadania Biblioteki

§ 7. 

Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców miasta 
i gminy Pilica oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury poprzez tworzenie i upowszechnianie 
wartości kultury i sztuki, popularyzację książki, wiedzy i informacji a także wartościowych form spędzania 
czasu wolnego.

§ 8. 

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, archiwizacja i ochrona materiałów bibliotecznych, 
utrwalonych w dowolnej formie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących miasta i gminy.

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, z uwzględnieniem szczególnych 
potrzeb dzieci i młodzieży, prowadzenie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych.

3. Organizowanie czytelnictwa osób dorosłych, dzieci i młodzieży, udostępnianie materiałów bibliotecznych 
ludziom chorym i niepełnosprawnym.

4. Organizacja czytelnictwa i prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikiem dorosłym i dziecięcym 
mających na celu rozwijanie zainteresowania książką, popularyzacje nauki, kultury i sztuki.

5. Prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej.

6. Tworzenie i udostępnianie własnych baz katalogowych.

7. Upowszechnianie dostępu do internetu.

8. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami 
i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

9. Współdziałanie z innymi instytucjami kultury w szczególności w zakresie rozwijania czytelnictwa, 
popularyzacji wiedzy o kulturze, a także edukacji oświatowo – kulturalnej społeczeństwa, przede wszystkim 
dzieci i młodzieży.

10. Współpraca i współdziałanie ze środowiskiem i organizacjami twórców i artystów oraz organizacjami 
pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie 
upowszechniania wiedzy i kultury, w formie prowadzenia wspólnych przedsięwzięć, w tym realizacji 
projektów.
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§ 9. 

Biblioteka może promować inne działania wynikające z potrzeb lokalnego środowiska jak i mieszkańców 
gminy oraz realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

Rozdział 3.
Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 10. 

1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który nią zarządza i reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Pilica, zgodnie z przepisami ustawy o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ponosi za 
nie odpowiedzialność.

§ 11. 

1. Organizator może powierzyć zarządzanie Biblioteką osobie fizycznej lub prawnej.

2. Powierzenie zarządzania odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej.

§ 12. 

1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracji i obsługi.

2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu 
prawa pracy za pracodawcę.

§ 13. 

1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych w Pilicy, 
w Sławniowie i w Wierbce.

2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określają regulaminy nadane przez Dyrektora Biblioteki.

§ 14. 

W skład Biblioteki wchodzi Biblioteka Centralna w Pilicy przy ul. Zawierciańskiej 12 i filie biblioteczne , 
których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

§ 15. 

Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu 
opinii Burmistrza Miasta i Gminy Pilica oraz opinii działających w niej organizacji związkowych 
i stowarzyszeń twórców.

§ 16. 

Połączenie, podział lub likwidacja Biblioteki – w tym Filii bibliotecznych – może nastąpić na podstawie 
uchwały Rady Miasta i Gminy Pilica, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej i źródła finansowania

§ 17. 

1. Biblioteka – jako instytucja kultury – prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz innych obowiązujących przepisów.

2. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzielona i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną 
gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.
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3. Wartość majątku biblioteki odzwierciedla fundusz biblioteki, który odpowiada wartości mienia wydzielonego 
dla Biblioteki.

4. Biblioteka może zbywać środki trwałe z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

5. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem 
wysokości dotacji Organizatora.

6. Biblioteka sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

7. Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Pilica.

§ 18. 

1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

2. Przychodami Biblioteki są:

1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,

2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

3) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych, w tym fundacji, dotacje i środki z Funduszy Unii 
Europejskiej i innych programów pomocowych.

3. Organizator przekazuje Bibliotece środki finansowe w formie dotacji:

1) podmiotowej, na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, 
w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

§ 19. 

Biblioteka tworzy fundusze na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa.

§ 20. 

Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za swoje usługi, a wpływy 
przeznaczać na cele statutowe.

§ 21. 

1. Biblioteka może prowadzić, jako dodatkową, działalność odpłatną na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych.

2. Środki uzyskane z prowadzonej działalności dodatkowej wykorzystuje się wyłącznie w celu finansowania 
działalności statutowej Biblioteki.

3. Decyzja o podjęciu przez Bibliotekę określonego rodzaju działalności dodatkowej należy do Dyrektora.

§ 22. 

1. Dyrektor dokonuje w imieniu biblioteki czynności prawnych, w tym składa oświadczenia woli w zakresie jej 
praw i obowiązków majątkowych i finansowych.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki 
określając zakres pełnomocnictwa.
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Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 23. 

Statut nadaje Rada Miasta i Gminy Pilica.

§ 24. 

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
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Załącznik Nr 1 do Statutu

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej

w Pilicy

Wykaz filii bibliotecznych:

1. Sławniów, ul. Długa 118,

2. Wierbka, ul. Kościelna 8.
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Uzasadnienie

Statut Miejsko – Gminnej biblioteki Publicznej w Pilicy nadany został przez Organizatora – Miasto i Gminę
Pilica – Uchwałą Rady Miasta i Gminy w Pilicy Nr XLI/332/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity w Dz.U.2018 poz. 1983 zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity w Dz.U.2018 poz. 574,1669) statut nadaje Organizator.
Cytowane wyżej przepisy określają również katalog informacji, które powinien zawierać.

Po roku 2013 cytowane wyżej ustawy, szczególnie ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej, były wielokrotnie nowelizowane i zmianie uległy również zapisy istotne, z punktu widzenia
funkcjonowania, gospodarki finansowej i organizacji instytucji kultury jaką jest biblioteka. Ponadto w lipcu
2013 r. została podpisana ustawa o deregulacji zawodów. Celem ustawy jest redukcja ograniczeń związanych
z dostępem do niektórych zawodów. Na liście zawodów objętych deregulacją znalazł się też zawód
bibliotekarza.

Biorąc pod uwagę powyższe, konieczna jest zmiana statutu Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy
w celu doprowadzeni do zgodności statutu z obowiązującymi przepisami. Mając na uwadze zakres zmian,
proponuje się nadać nowe brzmienie statutowi Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy.
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