
 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/315/09 

RADY MIASTA ŻYRARDOWA 

z dnia 30 września 2009 r. 

w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie. 

Na podstawie art 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, 

poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust 1 i 2 z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie 

w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XIV/109/99 z dnia 25 listopada 1999r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bi-

blioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa: 

Sławomir Suski 

 

 

Załącznik 

do uchwały nr XXXVIII/315/09 

Rady Miasta Żyrardowa 

z dnia 30 września 2009r. 

 

STATUT 

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

IM. PAWŁA HULKI-LASKOWSKIEGO 

W ŻYRARDOWIE 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie zwana dalej Biblioteką działa na 

podstawie: 

1. Aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Żyrardowie z dnia 

1 grudnia 1991r. 

2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. 97.85.539 z późn. zm.) 

3. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 

2001.13.123 z późn. zm.). 

4. Niniejszego Statutu. 

§ 2. 

1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru Instytucji Kultury Miasta Żyrardowa 

pod numerem dwa. 

2. Biblioteka posiada osobowość prawną. 

§ 3. 

Siedzibą Biblioteki jest Miasto Żyrardów, a terenem jej działalności jest również Miasto Żyrardów. 

§ 4. 



Lokalizacja Biblioteki, filii oraz oddziałów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w 

Żyrardowie: 

CENTRALA - ul Mostowa Nr 1 

- Oddział dla Dzieci Nr 1 

Filia Nr 2 - ul. Wittenberga Nr 3 

- Oddział dla Dzieci Nr 2 

Filia Nr 3 - ul. Moniuszki Nr 13 

Filia Nr 6 - ul. 1 Maja Nr 52. 

§ 5. 

1. Organizatorem Biblioteki jest Miasto Żyrardów. 

2. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Prezydent Miasta Żyrardowa. 

3. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblio-

teka Główna, pełniąca rolę Biblioteki Wojewódzkiej dla Województwa Mazowieckiego. 

§ 6. 

Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. 

§ 7. 

Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem, zaś do sygnowania zbiorów pieczęci okrągłej z na-

zwą Biblioteki. 

Rozdział II 

Cele i zadania Biblioteki 

§ 8. 

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców, upo-

wszechnianiu wiedzy oraz rozwojowi kultury. 

§ 9. 

Do podstawowych zadań Biblioteki należy w szczególności: 

1. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czy-

telnictwa oraz obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu. 

2. Udostępnianie zbiorów na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz z uwzględnieniem szczególnych potrzeb 

dzieci i młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych. 

3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej i wymiany międzybibliotecznej. 

4. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i 

faktograficznych. 

5. Popularyzacja książki i czytelnictwa. 

6. Organizacja form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu literatury, sztuki, nauki oraz upo-

wszechnianiu dorobku kulturalnego regionu. 

7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. 

8. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towa-

rzystwami w celu rozwoju i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców. 

§ 10. 

Biblioteka może podejmować inne zadania wynikające z potrzeb środowiska. 

Rozdział III 

Organy Biblioteki i jej organizacja 

§ 11. 



1. Biblioteką kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Żyrardowa 

2. Dyrektor zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz. 

§ 12. 

W Bibliotece może być ustanowione stanowisko Zastępcy Dyrektora, którego zatrudnia Dyrektor MBP. 

§ 13. 

W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, pracowników administracji oraz obsługi. Na 

stanowiskach bibliotekarskich powinni być zatrudnieni pracownicy z kwalifikacjami bibliotekarskimi a w 

razie potrzeby specjaliści innych zawodów związanych z jej działalnością. 

§ 14. 

Dyrektor Biblioteki jest kierownikiem zakładu pracy, który podejmuje czynności prawne w stosunku do 

wszystkich pracowników Biblioteki, a w szczególności w przedmiocie zatrudnienia, zwolnień i awansów. 

§ 15. 

W miarę istniejących potrzeb Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblio-

teczne, punkty biblioteczne, a także inne komórki organizacyjne służące zaspokojeniu potrzeb czytelniczych 

i kulturalno-oświatowych użytkowników. 

§ 16. 

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrekto-

ra, po zasięgnięciu opinii organizatora. 

§ 17. 

Przy Bibliotece mogą działać koła przyjaciół biblioteki, stowarzyszenia i fundacje - zgodnie z obowiązujący-

mi przepisami. 

Rozdział IV 

Gospodarka Finansowa i majątek Biblioteki 

§ 18. 

1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową jako instytucja kultury. 

2. Fundusze Biblioteki lokowane sana własnym rachunku bankowym. 

§ 19. 

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora z 

zachowaniem wysokości dotacji organizatora. 

§ 20. 

Bieżąca działalność i zobowiązania Biblioteki są finansowane z uzyskiwanych przychodów, którymi są: 

1. Wpływy z prowadzonej działalności, w tym z najmu i dzierżawy składników majątkowych. 

2. Dotacje otrzymywane od organizatora instytucji. 

3. Środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. 

§ 21. 

1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami w 

zakresie zbieżnym z zadaniami statutowymi. 

2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych. 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

§ 22. 

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania. 

§ 23. 



Przekształcenie Biblioteki w inną instytucję, przekazanie lub likwidacja może nastąpić zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa: 

Sławomir Suski 

 

 

 

 

 


