
UCHWAŁA NR XXVIII/350/2013
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 19 lutego 2013 r.

w sprawie Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 
i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 
poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420; z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 
675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; 
z 2012r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) w związku z art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem Sulinowie w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 

§ 3. Traci moc uchwała nr VII/66/2007 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 kwietnia 2007 r. 
w sprawie Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 82, poz.1334). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

dr inż. Tomasz Skowronek
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Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/350/2013 

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 19 lutego 2013 r. 

STATUT 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne. 

§ 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie, zwana w dalszej części Biblioteką, jako 
samorządowa instytucja kultury powołana do prowadzenia działalności kulturalnej i czytelniczej w ramach 
zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym, działa na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami); 

2) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz.U. Nr 85, poz. 539 ze zmianami); 

3) Postanowień niniejszego Statutu. 

§ 2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Borne Sulinowo. 

§ 3. Biblioteka posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego 
przez Organizatora. 

§ 4. 1. Siedzibą Biblioteki jest Borne Sulinowo, a terenem działania Gmina Borne Sulinowo. 

2. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką w imieniu Organizatora sprawuje Burmistrz Bornego Sulinowa. 

3. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Książnica Pomorska w Szczecinie. 

Rozdział 2.
Zakres działalności. 

§ 5. 1. Celem działalności Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, wspomaganie 
systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i nauki. 

2. Do zakresu statutowej działalności Biblioteki należy: 

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych; 

2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności 
informacyjnej oraz edukacyjnej; 

3) prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej 
i popularyzatorskiej; 

4) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz; 

5) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom gminy; 

6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami 
społecznymi w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych 
społeczności gminy; 

7) tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych; 

8) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki, 
nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy; 

9) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej; 
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10) prowadzenie działalności wydawniczej i usług konserwatorskich; 

11) organizowanie narad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych 
z rozwojem nauki i kultury; 

12) gromadzenie dóbr kultury; 

13) prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej. 

3. W zakresie kultury: 

1) zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa Gminy poprzez tworzenie i upowszechnienie 
różnych dziedzin sztuki profesjonalnej i amatorskiej; 

2) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę; 

3) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką; 

4) tworzenie warunków dla folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego; 

5) doskonalenie form i metod pracy kulturalnej z dziećmi i młodzieżą. 

Rozdział 3.
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powołania. 

§ 6. 1. Biblioteką kieruje Dyrektor, który organizuje jej działalność i reprezentuje ją na zewnątrz, a także 
odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami 
finansowymi instytucji. 

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

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Bornego Sulinowa, w trybie przewidzianym ustawą 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

§ 7. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej oraz obsługi. 

2. W miarę potrzeby mogą być zatrudnieni specjaliści innych zawodów związanych z 
działalnością biblioteczną. 

3. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki. 

§ 8. 1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora po 
zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń 
zawodowych. 

2. Biblioteka prowadzi: wypożyczalnię i czytelnię dla dorosłych, oddział dziecięcy, małą fonotekę, Dział 
opracowywania zbiorów, filie biblioteczne: w Łubowie, Radaczu i Silnowie, a także inne komórki 
organizacyjne służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno – oświatowych użytkowników. 

§ 9. Przy Bibliotece, jej filiach mogą działać Punkty Biblioteczne, Koła Przyjaciół Biblioteki, towarzystwa 
i fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa biblioteki. 

§ 10. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną 
gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. 

3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy, opracowany przez Dyrektora 
i zatwierdzony przez Radę Miejską w Bornem Sulinowie. 

4. Biblioteka otrzymuje dotację ogólną w kwocie określonej w budżecie Gminy. Dotacja jest przekazywana 
na rachunek Biblioteki w okresach miesięcznych w wysokości 1/12 dotacji rocznej. 
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5. Biblioteka może otrzymać dotację celową z budżetu Gminy na realizację konkretnych zadań ważnych 
z punktu widzenia gminnej polityki kulturalnej, w tym wydatki inwestycyjne. 

6. Biblioteka gospodaruje mieniem, działa na zasadach samodzielności, pokrywając koszty działalności 
i zobowiązania z posiadanych środków, przychodów oraz dotacji. 

§ 11. 1. Biblioteka posiada odrębny rachunek bankowy. 

2. Z rachunku można dokonywać wypłat do wysokości środków zgromadzonych na tym rachunku. 

3. Biblioteka prowadzi księgowość zgodnie z typowym planem kont dla osób prawnych w oparciu 
o obowiązujące przepisy prawne. 

4. Biblioteka sporządza roczne sprawozdania finansowe na podstawie powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa z uwzględnieniem zasad dotyczących instytucji kultury. 

§ 12. 1. Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe na prowadzenie działalności z następujących źródeł: 

1) działalności statutowej; 

2) dotacji budżetowej Gminy Borne Sulinowo; 

3) środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych; 

4) działalności gospodarczej; 

5) wpływów uzyskanych z najmu i dzierżawy składników majątkowych; 

6) wpływów uzyskanych z prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej; 

7) innych źródeł. 

2. Działalność gospodarcza Biblioteki może polegać w szczególności na realizacji: 

1) pozastatutowych usług informacyjnych i bibliograficznych; 

2) pozastatutowej działalności edukacyjnej, kulturalnej i promocyjnej; 

3) doradztwa i konsultacji w zakresie działalności kulturalnej; 

4) usługowej działalności wydawniczej i reklamowej; 

5) usługach poligraficznych i introligatorskich; 

6) wypożyczeniach materiałów audiowizualnych; 

7) pobierania kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne; 

8) pobierania kary za zagubienie, zniszczenie i przetrzymywanie książek; 

9) udostępniania pomieszczeń; 

10) innych usług dla czytelników bibliotek. 

§ 13. 1. Rada Miejska w Bornem Sulinowie wyposaża Bibliotekę w majątek. 

2. Biblioteka samodzielnie gospodaruje powierzonym majątkiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe 

§ 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 25 
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 
z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późn.zm.). 

§ 15. Połączenia, podziału, likwidacji oraz zmian w Statucie Biblioteki dokonuje Rada Miejska w Bornem 
Sulinowie w trybie właściwym do jego nadania. 
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