
 

 

UCHWAŁA NR XV/82/19 

RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH 

z dnia 24 października 2019 r. 

w sprawie zmian w uchwale nr XLIX/297/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 kwietnia 

2018 r. w sprawie statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego – Centrum 

Kultury w Boguszowie-Gorcach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 506 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1479) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2018 roku poz. 1983, z późn. zm.). Rada Miejska Boguszowa-Gorc uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLIX/297/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

w sprawie statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego – Centrum Kultury 

w Boguszowie-Gorcach dokonuje się następujących zmian: 

1. § 4 pkt 2 podp. f) otrzymuje brzmienie:  

„f) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej oświatowej z uwzględnieniem szczególnych 

potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego . 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach: 

S. Urbaniak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 listopada 2019 r.

Poz. 6187



Załącznik do uchwały Nr XV/82/19 

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach 

z dnia 24 października 2019 r. 

 

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego - Centrum Kultury  

w Boguszowie-Gorcach 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego – Centrum Kultury w Boguszowie–

Gorcach, zwana dalej MBP–CK, jest samorządową instytucją kultury. 

2. MBP–CK działa na podstawie: 

a) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku poz. 1479) 

b) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej tekst jedn. 

(Dz. U. z 2018 roku poz. 1983 z późn. zm.), 

c) niniejszego statutu, 

d) innych powszechnie obowiązujących przepisów. 

3. Organizatorem MBP–CK jest Gmina Miasto Boguszów–Gorce. 

4. MBP–CK posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji prowadzonego przez 

Organizatora pod poz. l. 

5. Siedzibą MBP–CK jest Gmina Miasto Boguszów–Gorce. 

6. Terenem działania MBP–CK jest Gmina Miasto Boguszów–Gorce. 

7. MBP–CK jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

§ 2. MBP–CK może realizować własne lub zlecone przedsięwzięcia na terenie Polski i poza granicami 

kraju. 

Rozdział 2. 

Cel i zakres działania 

§ 3. 1. Celem MBP–CK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej 

potrzeby kulturalne, czytelnicze oraz edukacyjne, a także upowszechnianie i promowanie kultury lokalnej. 

2. MBP–CK administruje obiektami i urządzeniami służącymi realizacji zadań statutowych. 

3. MBP–CK prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, filie biblioteczne, oddziały dla dzieci, galerie, pracownie, 

kluby i sekcje zainteresowań. 

4. MBP–CK pełni funkcję centralnej instytucji kultury, biblioteki i ośrodka kultury. Na terenie miasta 

działają filie biblioteki: 

- Filia nr l, ul. Anny Walentynowicz 6 A, 58-370 Boguszów–Gorce; 

- Filia nr 2 z Oddziałem Dziecięcym, ul. Reymonta 4, 58-372 Boguszów–Gorce; 

- Filia nr 3, ul. Żeromskiego 35, 58-372 Boguszów–Gorce; 

- Filia nr 4, ul. Traugutta 12 g, 58-371 Boguszów–Gorce; 

- Filia Dziecięca nr 5, ul. Kosynierów 81, 58-370 Boguszów–Gorce. 

§ 4. 1. Do podstawowych zadań MBP–CK należy: 

a) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, 
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b) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności 

informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków 

informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie, 

c) do zadań MBP–CK może ponadto należeć prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, 

naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej, wystawienniczej, 

d) MBP–CK może podejmować inne zadania w zakresie zbieżnym z jej działalnością podstawową,  

dla zaspokajania społecznych potrzeb mieszkańców miasta i realizacji polityki bibliotecznej, 

e) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, 

f) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, 

g) wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, 

h) organizowanie twórczego spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz dorosłych, 

i) tworzenie warunków uczestnictwa w kulturze dla osób niepełnosprawnych, 

j) działalność kulturalna wpierająca profilaktykę uzależnień. 

2. Zadania wymienione w ust. l MBP–CK realizuje poprzez: 

a) organizację spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów oraz imprez artystycznych, 

b) organizowanie rehabilitacji przez sztukę dla osób niepełnosprawnych, 

c) prowadzenie działalności artystycznej mającej na celu przeciwdziałanie uzależnieniom, 

d) prowadzenie działalności w klubach artystycznych, klubach hobbystycznych, sekcjach, 

e) impresariat artystyczny, 

f) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i oświatowej z uwzględnieniem specjalnych potrzeb 

edukacyjnych dzieci i młodzieży, 

g) działalność instruktażowo - metodyczną, 

h) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi, 

i) inne działania służące zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i aspiracji mieszkańców miasta. 

§ 5. 1. MBP–CK może na mocy porozumień i umów współpracować z organizacjami społecznymi 

i osobami fizycznymi, stowarzyszeniami i fundacjami oraz innymi instytucjami w zakresie: 

a) działalności statutowej, 

b) obsługi technicznej narad, imprez, konferencji, itp. - również poza terenem instytucji z zastosowaniem 

sprzętu nagłaśniającego, 

c) wypożyczenia sprzętu technicznego wraz z obsługą, 

d) wynajmu sal na imprezy zlecone, 

e) dzierżawienia pomieszczeń własnych, 

f) prowadzenia aukcji, licytacji prac autorskich oraz przedmiotów pozyskanych od osób prawnych, 

g) prowadzenia działalności handlowej, 

h) sprzedaży wyrobów artystycznych. 

2. MBP–CK może także prowadzić działalność w zakresie świadczenia usług artystycznych 

i promocyjnych, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystać na cele statutowe. 

Rozdział 3. 

Zarządzanie i organizacja 

§ 6. Bezpośredni nadzór nad MBP–CK sprawuje Burmistrz Miasta Boguszowa–Gorc. 
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§ 7. 1. Dyrektora MBP–CK zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta zgodnie z obowiązującymi  

w tym zakresie przepisami. 

2. Dyrektor zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz oraz dokonuje czynności prawnych  

w jej imieniu. 

3. Dyrektor, działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi pełną 

odpowiedzialność za działalność instytucji. 

4. Zastępcę dyrektora zatrudnia Dyrektor MBP–CK zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

5. W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni jego zastępca. 

§ 8. Dyrektor kieruje MBP–CK, a w szczególności: 

a) określa programy działalności, 

b) realizuje politykę kadrową, 

c) zatrudnia, awansuje i zwalnia pracowników, 

d) odpowiada za merytoryczne i finansowe wyniki działalności MBP–CK oraz zarządza mieniem instytucji, 

e) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących MBP–CK z wyjątkiem decyzji należących  

do zakresu działania innych organów. 

§ 9. Organizację wewnętrzną MBP–CK określa regulamin organizacyjny, ustalony przez Dyrektora,  

po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta. 

Rozdział 4. 

Gospodarka finansowa 

§ 10. MBP–CK gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną 

gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. 

§ 11. 1. Podstawą gospodarki finansowej MBP–CK jest roczny plan działalności, zatwierdzony  

przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. 

2. MBP–CK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. 

3. Działalność MBP–CK jest finansowana z dotacji Organizatora, dochodów własnych pozyskiwanych  

od osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł. 

§ 12. Przychodami MBP–CK są: 

1. Dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe z budżetu; 

2. Środki z innych źródeł; 

3. Wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności, m.in.: 

a) z prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów, prowadzenia zajęć itp. 

b) ze sprzedaży własnych wydawnictw, z organizacji imprez zleconych przez instytucje i zakłady oraz osoby 

fizyczne, z wypożyczenia sprzętu akustycznego, audiowizualnego, rekwizytów, itp., 

c) z wynajmu sal, 

d) z dzierżawy własnych pomieszczeń, 

e) z koncertów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów, 

f) ze sprzedaży biletów na imprezy własne, 

g) z promocji firm na imprezach organizowanych przez MBP–CK, 

h) usług reklamowych, 

i) z innych usług związanych z działalnością statutową. 
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Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie jego nadania. 

2. MBP–CK w Boguszowie–Gorcach używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem. 
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