
UCHWAŁA NR XXXV/293/2010  

RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE  

z dnia 23 marca 2010 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Miasta Pszów.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.

U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 8 ust. 2 pkt 2 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.

Nr 85, poz. 593 z późn. zm) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłszaniu aktów

normatywnych (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 68 poz. 449 z późn. zm.) Rada Miejska w Pszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Biblioteki Publicznej Miasta Pszów stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIII/161/2004 Rady Miejskiej

w Pszowie z dnia 29 października 2004 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Miasta Pszów, dokonać

następującej zmiany: wyrażenie "Filia Nr 2, 44-370 Pszów ul. Armii Krajowej 50" użyte w paragrafie 12 tiret 2 zastąpić

wyrażeniem "Filia Nr 2, 44-370 Pszów ul. Armii Krajowej 98".  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów i Dyrektorowi Biblioteki Publicznej Miasta Pszów.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Pszowie 

Weronika Lach-Witych 

 

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA PSZÓW  

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Biblioteka Publiczna Pszów, zwana dalej "Biblioteką " jest instytucją upowszechniania kultury, działającą na podstawie

uchwały Rady Miejskiej w Pszowie Nr VII/66/95 z dnia 5 września 1995 r.  

§ 2. Popdstawą prawną działania Biblioteki są: 

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późniejszymi zmianami).  

2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 13

poz. 123 z późniejszymi zmianami).  

3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

4. Niniejszy Statut.  

§ 3. Siedzibą i terenem działania Biblioteki jest Miasto Pszów.  

§ 4.  1. Biblioteka jest organizowana i prowadzona przez Miasto Pszów zwane Organizatorem. 

2. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki.  

3. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania sprawuje Burmistrz Miasta Pszów.  

4. Nadzór merytoryczny nad działalnością  Biblioteki sprawuje oraz pomocy instrukcyjno-merytorycznej udziela Biblioteka

Śląska w Katowicach oraz Biblioteka Powiatowa w Wodzisławiu Śląskim.  

§ 5. Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej podłużnej, zawierającej pełną nazwę,  adres i NIP: Biblioteka Publiczna Miasta

Pszów 44-370 Pszów ul. Traugutta 1, NIP 647-22-10-736  

Rozdział 2

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI 

§ 6. Do podstawowych zadań Biblioteki należą: 

1. gromadzenie, opracowywanie i archiwizowanie materiałów bibliotecznych,  

2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz udzielanie wszechstronnej informacji i fachowego poradnictwa w doborze

lektur, prowadzenia działalności informacyjno-bibliotecznej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży,  

3. popularyzacja książki i czytelnictwa,  

4. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, stowarzyszeniami upowszechniania kultury,  

5. prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z miastem partnerskim.  

§ 7. Biblioteka może podejmować inne działania dla zaspokojenia potrzeb czytelniczych mieszkańców miasta.  

Rozdział 3

ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA 

§ 8. Działalnością  Biblioteki kieruje Dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada za jej działalność i powierzone

składniki majątkowe.  

§ 9. Dyrektora Biblioteki powołuje oraz odwołuje Burmistrz Miasta Pszów.  

§ 10.  1. Dyrektor Biblioteki ustala zakres czynności zatrudnionych w niej pracowników i tryb załatwiania powierzonych im

spraw. 

2. Dyrektor Biblioteki jest dla pracowników pracodawcą, w rozumieniu przepisów prawa.  

§ 11. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określ ane  są  w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Biblioteki

Publicznej Miasta Pszów.  

§ 12. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, filie biblioteczne, a także organizuje inne formy działalności kulturalno-

oświatowej. Filiami Biblioteki są: 

§ 13. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora Biblioteki,

po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Pszów.  

§ 14. Przy Bibliotece może działać Koło Przyjaciół Biblioteki lub inny społeczny organ doradczy.  

Rozdział 4

GOSPODARKA FINANSOWA I MIENIE BIBLIOTEKI 

§ 15.  1. Biblioteka, jako instytucja upowszechniania kultury samodzielnie gospodaruje powierzonym i nabytym mieniem

oraz prowadzi samodzielną  gospodarkę  w ramach posiadanych środków na zasadach określonych obowiązującymi

przepisami, w oparciu o plan działalności Biblioteki zatwierdzony przez Dyrektora z dostosowaniem planu do dotacji,

uchwalonej w budżecie organizatora na dany rok. 

2. Przychodami Biblioteki są:  dotacje budżetowe, wypracowane środki własne, dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób

prawnych i fizycznych, a także wpływy z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

3. Wydatki na całkowitą  działalnoś ć  Biblioteki pokrywane są  z dotacji. Gospodarowanie środkami finansowymi, ich

rozliczanie i dokumentowanie określa instrukcja finansowo-księgowa w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości

wprowadzona zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Biblioteki.  

§ 16. Środkami finansowymi dysponuje Dyrektor Biblioteki lub osoby przez niego upoważnione.  

§ 17. W zakresie nieunormowanym odrębnymi przepisami Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o nadrzędne

przepisy ustawy: z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), i ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240).  

§ 18. Obsługę finansowo-księgową wykonuje dział księgowości Biblioteki Publicznej Miasta Pszów.  

Rozdział 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 19.  1. Statut nadaje Bibliotece Organizator. 

2. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.  

§ 20. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Załącznik 

do uchwały Nr XXXV/293/2010

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

- Filia Nr 1, 44-370 Pszów, os. Tytki 9,

- Filia Nr 2, 44-370 Pszów, ul. Armii Krajowej 98.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Pszowie 

Weronika Lach-Witych 
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UCHWAŁA NR XXXV/293/2010  

RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE  

z dnia 23 marca 2010 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Miasta Pszów.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.

U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 8 ust. 2 pkt 2 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.

Nr 85, poz. 593 z późn. zm) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłszaniu aktów

normatywnych (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 68 poz. 449 z późn. zm.) Rada Miejska w Pszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Biblioteki Publicznej Miasta Pszów stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIII/161/2004 Rady Miejskiej

w Pszowie z dnia 29 października 2004 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Miasta Pszów, dokonać

następującej zmiany: wyrażenie "Filia Nr 2, 44-370 Pszów ul. Armii Krajowej 50" użyte w paragrafie 12 tiret 2 zastąpić

wyrażeniem "Filia Nr 2, 44-370 Pszów ul. Armii Krajowej 98".  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów i Dyrektorowi Biblioteki Publicznej Miasta Pszów.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Pszowie 

Weronika Lach-Witych 

 

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA PSZÓW  

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Biblioteka Publiczna Pszów, zwana dalej "Biblioteką " jest instytucją upowszechniania kultury, działającą na podstawie

uchwały Rady Miejskiej w Pszowie Nr VII/66/95 z dnia 5 września 1995 r.  

§ 2. Popdstawą prawną działania Biblioteki są: 

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późniejszymi zmianami).  

2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 13

poz. 123 z późniejszymi zmianami).  

3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

4. Niniejszy Statut.  

§ 3. Siedzibą i terenem działania Biblioteki jest Miasto Pszów.  

§ 4.  1. Biblioteka jest organizowana i prowadzona przez Miasto Pszów zwane Organizatorem. 

2. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki.  

3. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania sprawuje Burmistrz Miasta Pszów.  

4. Nadzór merytoryczny nad działalnością  Biblioteki sprawuje oraz pomocy instrukcyjno-merytorycznej udziela Biblioteka

Śląska w Katowicach oraz Biblioteka Powiatowa w Wodzisławiu Śląskim.  

§ 5. Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej podłużnej, zawierającej pełną nazwę,  adres i NIP: Biblioteka Publiczna Miasta

Pszów 44-370 Pszów ul. Traugutta 1, NIP 647-22-10-736  

Rozdział 2

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI 

§ 6. Do podstawowych zadań Biblioteki należą: 

1. gromadzenie, opracowywanie i archiwizowanie materiałów bibliotecznych,  

2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz udzielanie wszechstronnej informacji i fachowego poradnictwa w doborze

lektur, prowadzenia działalności informacyjno-bibliotecznej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży,  

3. popularyzacja książki i czytelnictwa,  

4. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, stowarzyszeniami upowszechniania kultury,  

5. prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z miastem partnerskim.  

§ 7. Biblioteka może podejmować inne działania dla zaspokojenia potrzeb czytelniczych mieszkańców miasta.  

Rozdział 3

ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA 

§ 8. Działalnością  Biblioteki kieruje Dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada za jej działalność i powierzone

składniki majątkowe.  

§ 9. Dyrektora Biblioteki powołuje oraz odwołuje Burmistrz Miasta Pszów.  

§ 10.  1. Dyrektor Biblioteki ustala zakres czynności zatrudnionych w niej pracowników i tryb załatwiania powierzonych im

spraw. 

2. Dyrektor Biblioteki jest dla pracowników pracodawcą, w rozumieniu przepisów prawa.  

§ 11. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określ ane  są  w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Biblioteki

Publicznej Miasta Pszów.  

§ 12. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, filie biblioteczne, a także organizuje inne formy działalności kulturalno-

oświatowej. Filiami Biblioteki są: 

§ 13. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora Biblioteki,

po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Pszów.  

§ 14. Przy Bibliotece może działać Koło Przyjaciół Biblioteki lub inny społeczny organ doradczy.  

Rozdział 4

GOSPODARKA FINANSOWA I MIENIE BIBLIOTEKI 

§ 15.  1. Biblioteka, jako instytucja upowszechniania kultury samodzielnie gospodaruje powierzonym i nabytym mieniem

oraz prowadzi samodzielną  gospodarkę  w ramach posiadanych środków na zasadach określonych obowiązującymi

przepisami, w oparciu o plan działalności Biblioteki zatwierdzony przez Dyrektora z dostosowaniem planu do dotacji,

uchwalonej w budżecie organizatora na dany rok. 

2. Przychodami Biblioteki są:  dotacje budżetowe, wypracowane środki własne, dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób

prawnych i fizycznych, a także wpływy z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

3. Wydatki na całkowitą  działalnoś ć  Biblioteki pokrywane są  z dotacji. Gospodarowanie środkami finansowymi, ich

rozliczanie i dokumentowanie określa instrukcja finansowo-księgowa w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości

wprowadzona zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Biblioteki.  

§ 16. Środkami finansowymi dysponuje Dyrektor Biblioteki lub osoby przez niego upoważnione.  

§ 17. W zakresie nieunormowanym odrębnymi przepisami Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o nadrzędne

przepisy ustawy: z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), i ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240).  

§ 18. Obsługę finansowo-księgową wykonuje dział księgowości Biblioteki Publicznej Miasta Pszów.  

Rozdział 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 19.  1. Statut nadaje Bibliotece Organizator. 

2. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.  

§ 20. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  
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UCHWAŁA NR XXXV/293/2010  

RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE  

z dnia 23 marca 2010 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Miasta Pszów.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.

U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 8 ust. 2 pkt 2 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.

Nr 85, poz. 593 z późn. zm) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłszaniu aktów

normatywnych (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 68 poz. 449 z późn. zm.) Rada Miejska w Pszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Biblioteki Publicznej Miasta Pszów stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIII/161/2004 Rady Miejskiej

w Pszowie z dnia 29 października 2004 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Miasta Pszów, dokonać

następującej zmiany: wyrażenie "Filia Nr 2, 44-370 Pszów ul. Armii Krajowej 50" użyte w paragrafie 12 tiret 2 zastąpić

wyrażeniem "Filia Nr 2, 44-370 Pszów ul. Armii Krajowej 98".  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów i Dyrektorowi Biblioteki Publicznej Miasta Pszów.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Pszowie 

Weronika Lach-Witych 

 

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA PSZÓW  

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Biblioteka Publiczna Pszów, zwana dalej "Biblioteką " jest instytucją upowszechniania kultury, działającą na podstawie

uchwały Rady Miejskiej w Pszowie Nr VII/66/95 z dnia 5 września 1995 r.  

§ 2. Popdstawą prawną działania Biblioteki są: 

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późniejszymi zmianami).  

2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 13

poz. 123 z późniejszymi zmianami).  

3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

4. Niniejszy Statut.  

§ 3. Siedzibą i terenem działania Biblioteki jest Miasto Pszów.  

§ 4.  1. Biblioteka jest organizowana i prowadzona przez Miasto Pszów zwane Organizatorem. 

2. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki.  

3. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania sprawuje Burmistrz Miasta Pszów.  

4. Nadzór merytoryczny nad działalnością  Biblioteki sprawuje oraz pomocy instrukcyjno-merytorycznej udziela Biblioteka

Śląska w Katowicach oraz Biblioteka Powiatowa w Wodzisławiu Śląskim.  

§ 5. Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej podłużnej, zawierającej pełną nazwę,  adres i NIP: Biblioteka Publiczna Miasta

Pszów 44-370 Pszów ul. Traugutta 1, NIP 647-22-10-736  

Rozdział 2

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI 

§ 6. Do podstawowych zadań Biblioteki należą: 

1. gromadzenie, opracowywanie i archiwizowanie materiałów bibliotecznych,  

2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz udzielanie wszechstronnej informacji i fachowego poradnictwa w doborze

lektur, prowadzenia działalności informacyjno-bibliotecznej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży,  

3. popularyzacja książki i czytelnictwa,  

4. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, stowarzyszeniami upowszechniania kultury,  

5. prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z miastem partnerskim.  

§ 7. Biblioteka może podejmować inne działania dla zaspokojenia potrzeb czytelniczych mieszkańców miasta.  

Rozdział 3

ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA 

§ 8. Działalnością  Biblioteki kieruje Dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada za jej działalność i powierzone

składniki majątkowe.  

§ 9. Dyrektora Biblioteki powołuje oraz odwołuje Burmistrz Miasta Pszów.  

§ 10.  1. Dyrektor Biblioteki ustala zakres czynności zatrudnionych w niej pracowników i tryb załatwiania powierzonych im

spraw. 

2. Dyrektor Biblioteki jest dla pracowników pracodawcą, w rozumieniu przepisów prawa.  

§ 11. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określ ane  są  w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Biblioteki

Publicznej Miasta Pszów.  

§ 12. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, filie biblioteczne, a także organizuje inne formy działalności kulturalno-

oświatowej. Filiami Biblioteki są: 

§ 13. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora Biblioteki,

po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Pszów.  

§ 14. Przy Bibliotece może działać Koło Przyjaciół Biblioteki lub inny społeczny organ doradczy.  

Rozdział 4

GOSPODARKA FINANSOWA I MIENIE BIBLIOTEKI 

§ 15.  1. Biblioteka, jako instytucja upowszechniania kultury samodzielnie gospodaruje powierzonym i nabytym mieniem

oraz prowadzi samodzielną  gospodarkę  w ramach posiadanych środków na zasadach określonych obowiązującymi

przepisami, w oparciu o plan działalności Biblioteki zatwierdzony przez Dyrektora z dostosowaniem planu do dotacji,

uchwalonej w budżecie organizatora na dany rok. 

2. Przychodami Biblioteki są:  dotacje budżetowe, wypracowane środki własne, dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób

prawnych i fizycznych, a także wpływy z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

3. Wydatki na całkowitą  działalnoś ć  Biblioteki pokrywane są  z dotacji. Gospodarowanie środkami finansowymi, ich

rozliczanie i dokumentowanie określa instrukcja finansowo-księgowa w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości

wprowadzona zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Biblioteki.  

§ 16. Środkami finansowymi dysponuje Dyrektor Biblioteki lub osoby przez niego upoważnione.  

§ 17. W zakresie nieunormowanym odrębnymi przepisami Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o nadrzędne

przepisy ustawy: z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), i ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240).  

§ 18. Obsługę finansowo-księgową wykonuje dział księgowości Biblioteki Publicznej Miasta Pszów.  

Rozdział 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 19.  1. Statut nadaje Bibliotece Organizator. 

2. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.  

§ 20. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Załącznik 

do uchwały Nr XXXV/293/2010

Rady Miejskiej w Pszowie 

z dnia 23 marca 2010 r. 

- Filia Nr 1, 44-370 Pszów, os. Tytki 9,

- Filia Nr 2, 44-370 Pszów, ul. Armii Krajowej 98.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Pszowie 

Weronika Lach-Witych 
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