UCHWAŁA NR XXX/374/2016
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi
Na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2016 r. poz. 446), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.
642 z późn. zm.)
Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje:
§ 1. Nadaje się statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/343/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie
nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
mgr Jolanta Moćko
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Załącznik do Uchwały Nr XXX/374/2016
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 28 września 2016 r.
STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII NOGAJOWEJ W CZELADZI
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.
§ 1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi została wpisana zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 lutego 1992 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru
instytucji kultury (Dz. U. nr 20, poz. 80) do prowadzonej przez organizatora w osobie Gminy Czeladź księgi
rejestrowej instytucji kultury.
§ 2. 1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. z 2012 r.
poz. 406, z poźn. zm.)
2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
4) ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.)
5) innych właściwych przepisów prawa z zakresu działalności biblioteki,
2. Ilekroć w niniejszym statucie mowa o:
1) Burmistrzu, należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Czeladź,
2) Bibliotece, należy przez to rozumieć Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Nogajowej w Czeladzi,
3) Gminie, należy przez to rozumieć Miasto Czeladź.
§ 3. Siedzibą Biblioteki jest Miasto Czeladź.
§ 4. Czynności kontrolne nad działalnością Biblioteki sprawuje burmistrz.
Rozdział 2.
Przedmiot i zakres działania Biblioteki.
§ 5. 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.
2. Organizatorem biblioteki jest Gmina.
3. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Będzinie.
§ 6. 1. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych
społeczności Gminy.
2. Terenem działania Biblioteki jest teren Rzeczpospolitej Polskiej, a przypadku konieczności współpracy
międzynarodowej terytorium poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 7. Do zadań Biblioteki i jej filii należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym
uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej na terenie Gminy,
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3) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń
międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców, także chorych
i niepełnosprawnych,
4) organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo,
5) współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej,
6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, z instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami
i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania kulturalnych i oświatowych potrzeb
społeczeństwa,
7) doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki,
8) doskonalenie form i metod obsługi użytkowników Biblioteki poprzez wykorzystywanie nowych
możliwości technicznych w tej dziedzinie.
Rozdział 3.
Organizacja Biblioteki.
§ 8. Biblioteką kieruje dyrektor, powoływany i odwoływany przez burmistrza na mocy obowiązujących
przepisów. Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do dyrektora.
§ 9. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, punkty biblioteczne oraz inne
formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
§ 10. W skład Biblioteki wchodzą:
1) Biblioteka Centralna w Czeladzi, ul. 1 Maja 27,
2) Filie biblioteczne:
a) Filia nr 1 ul. 11 Listopada 8
b) Filia nr 2 ul. Nowopogońska 227e
c) Filia nr 3 ul. Szpitalna 40
d) Filia nr 4 ul. 35-Lecia PRL 1A
e) Filia nr 5 ul. Dehnelów 35
§ 11. Biblioteka prowadzi na zasadach przewidzianych w przepisach, jako dodatkową, działalność
w zakresie: sprzedaży towarów (książki, widokówki itp.), organizacji imprez, usług wydawniczych, usług
kserograficznych.
§ 12. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora
Biblioteki, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych
i stowarzyszeń twórców.
Rozdział 4.
Mienie i gospodarka finansowa Biblioteki.
§ 13. Źródłami finansowania Biblioteki są:
1) dotacja z budżetu Gminy,
2) dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
3) przychody z prowadzonej działalności,
4) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
5) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
Rozdział 5.
Przepisy końcowe
§ 14. Zmian w statucie dokonuje Rada Miejska w Czeladzi w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
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§ 15. Statut wchodzi w życie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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