
 

 

UCHWAŁA NR XIX/211/12 

RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH 

z dnia 12 czerwca 2012 r. 

w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Polkowicach  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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 2003 r.  
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,  
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128 
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,  
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,  
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,  
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 
oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,  
Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217,  
poz. 128), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. Nr 406) oraz art. 11 
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliote-
kach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106,  
poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 Nr 113, 
poz. 984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2006 r.  
Nr 220, poz. 1600 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654  
i Nr 207, poz. 1230) uchwala się statut Miejsko-
Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach.  

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne  

§ 1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Po-
lkowicach została powołana na mocy zarządzenia  
nr 7/88 Naczelnika Miasta i Gminy Polkowice z dnia 18 
marca 1988 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Polkowicach i działa na podsta-
wie:  
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 

(Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.);  
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizo-

waniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. 

U. z 2012 r. Nr 406);  

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 

z późn. zm.);  

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-

blicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);  

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

(Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.);  

6) niniejszego statutu.  

§ 2. 1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 

w Polkowicach zwana dalej „Biblioteką” jest pu-

bliczną, samorządową instytucją kultury, której orga-

nizatorem jest gmina Polkowice.  

2. Biblioteka posiada osobowość prawną i została 

wpisana do rejestru samorządowych instytucji kultury 

prowadzonego przez organizatora pod pozycją „1”.  

3. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką, która 

działa w obrębie krajowej sieci bibliotecznej sprawuje 

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mi-

kulskiego we Wrocławiu.  

4. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Po-

lkowic.  

§ 3. 1. Siedzibą Biblioteki jest miasto Polkowice, 

ul. Skalników 6, a terenem działania jest miasto i 

gmina Polkowice.  

2. Biblioteka używa podłużnej pieczęci z nazwą 

w pełnym brzmieniu oraz danymi teleadresowymi.  

Rozdział 2 

Cele i zadania 

§ 4. 1. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu 

potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych 

mieszkańców gminy Polkowice oraz upowszechnianiu 

wiedzy.  
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2. Biblioteka może realizować zadania biblioteki 

powiatowej wynikające z porozumień zawartych po-

między organizatorem a powiatem polkowickim.  

§ 5. 1. Do podstawowych zadań Biblioteki należy 

w szczególności:  

1) gromadzenie i opracowywanie materiałów biblio-

tecznych ze szczególnym uwzględnieniem publi-

kacji dotyczących gminy i regionu;  

2) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie 

zbiorów na zewnątrz oraz organizowanie wypoży-

czeń międzybibliotecznych;  

3) przechowywanie, ochrona i konserwacja materia-

łów bibliotecznych;  

4) organizowanie i prowadzenie działalności infor-

macyjno-bibliograficznej;  

5) popularyzacja czytelnictwa oraz tworzenie kolekcji 

zbiorów specjalnych, zwłaszcza materiałów au-

diowizualnych;  

6) współpraca z innymi instytucjami kultury, jednost-

kami oświatowymi, organizacjami społecznymi 

i innymi podmiotami w celu organizowania i pro-

wadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej.  

2. Biblioteka może podejmować inne działania na 

rzecz społeczności lokalnej, w tym związane z ogól-

nokrajową lub europejską polityką biblioteczną.  

Rozdział 3 

Organizacja Biblioteki  

§ 6. 1. Biblioteką zarządza i kieruje jej działalno-

ścią dyrektor, który w szczególności:  

1) reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią 

odpowiedzialny;  

2) uprawniony jest do składania oświadczeń woli 

w imieniu Biblioteki;  

3) prowadzi działalność Biblioteki zgodnie z niniej-

szym statutem i obowiązującymi przepisami.  

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Po-

lkowic, który wykonuje wobec niego czynności  

z zakresu prawa pracy.  

3. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje 

go osoba przez niego upoważniona.  

§ 7. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników 

działalności podstawowej, administracji oraz obsługi, 

których zatrudnia i zwalnia dyrektor.  

2. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię, czytelnię, 

działy: multimedialny oraz gromadzenia i udostępnia-

nia zbiorów, Biblioteka może prowadzić również inne 

formy działalności.  

3. Biblioteka realizuje swoje działania bezpośred-

nio w siedzibie oraz filiach bibliotecznych, w których 

prowadzone są czytelnie i wypożyczalnie:  

1) dziecięco-młodzieżowej nr 2 w Polkowicach;  

2) publicznej nr 3 w Jędrzychowie;  

3) publicznej nr 5 w Tarnówku.  

4. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa re-

gulamin organizacyjny nadany przez dyrektora 

w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej.  

5. Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać koła 

przyjaciół biblioteki oraz towarzystwa i fundacje powo-

łane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. 

Rozdział 4 

Gospodarka finansowa  

§ 8. 1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospo-

darkę finansową w ramach posiadanych środków, 

kierując się zasadami określonymi w odrębnych prze-

pisach, dotyczących gospodarki finansowej i rachun-

kowości instytucji kultury.  

2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan fi-

nansowy zatwierdzony przez dyrektora z zachowa-

niem dotacji organizatora, który w trakcie roku może 

ulec zmianie.  

3. Wysokość rocznej dotacji dla Biblioteki ustala 

Rada Miejska w Polkowicach na podstawie projektu 

planu finansowego sporządzonego przez dyrektora.  

§ 9. Źródłami finansowania Biblioteki są:  

1) dotacja podmiotowa i dotacje celowe otrzymane od 

organizatora;  

2) dotacje celowe z budżetu państwa;  

3) fundusze celowe;  

4) darowizny;  

5) przychody z odpłatnej działalności kulturalnej, ze 

sprzedaży składników majątku ruchomego, najmu 

i innych źródeł.  

§ 10. Dyrektor corocznie, w terminie do 3 miesię-

cy od dnia bilansowego, przedkłada organizatorowi 

sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalenda-

rzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza 

Polkowic.  

§ 11. 1. Biblioteka może prowadzić działalność 

gospodarczą niekolidującą z programem działania 

w celu pozyskiwania dodatkowych środków finanso-

wych na cele statutowe, a w szczególności:  

1) wykonywać usługi wystawienniczo-targowe;  

2) organizować imprezy kulturalne;  

3) świadczyć usługi ksero i wydruku;  

4) organizować kursy i szkolenia;  

5) sprzedawać artykuły użytku kulturalnego 

i wydawnictwa Biblioteki;  

6) prowadzić działalność wydawniczą.  

2. Przychody uzyskiwane z działalności opisanej 

w ust. 1 Biblioteka przeznacza na działalność statutową.  

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

§ 12. Zmiany w niniejszym statucie mogą być do-

konywane w trybie określonym dla jego nadania.  
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§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Polkowic.  

§ 14. Traci moc uchwała nr XXVII/323/05 Rady 

Miejskiej w Polkowicach z dnia 11 sierpnia 2005 r. 

w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnej Bibliote-

ki Publicznej w Polkowicach (Dz. Urz. Woj. Doln.  

Nr 167, poz. 3104, z 2009 r. Nr 9, poz. 170 i z 2011 

Nr 38, poz. 492).  

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady:  

Emilian Stańczyszyn 
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