UCHWAŁA NR XXXVII/450/17
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie nadania imienia i Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich przy
ul. Kalwaryjskiej 62 D
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz U. z 2017 r. poz. 862)
Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:
§ 1. Nadać Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich imię Teodora Heneczka.
§ 2. Nadać Statut Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich w brzmieniu określonym
w Załączniku do niniejszej Uchwały.
§ 3. Uchylić Uchwałę Nr XXXIV/375/09 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 26 lutego 2009 roku
w sprawie
nadania
statutu
Miejskiej
Biblioteki
Publicznej
w Piekarach
Śląskich,
ul. Kalwaryjska 62d wraz z jej późniejszymi zmianami.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie i Dyrektorowi Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Piekary Śląskie
dr inż. Piotr Buchwald
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/450/17
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 25 maja 2017 r.
STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PIEKARACH ŚLĄSKICH
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich zwana dalej "Biblioteką" jest samorządową
instytucją kultury, tj. samodzielną jednostka organizacyjną działającą na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.
z 2017 r., poz. 862),
3) ustawy z dnia
z póżn. zm.),

8 marca

1990 r.

o samorządzie

gminnym

( Dz.

U.

z

2016

r.

poz.

446

4) niniejszego statutu.
§ 2. 1. Biblioteka nosi imię Teodora Heneczka.
2. Terenem działania
ul. Kalwaryjskiej 62D.

Biblioteki

jest

miasto

Piekary

Śląskie,

a siedziba

znajduje

się

przy

§ 3. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Piekary Śląskie.
§ 4. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta Miasta Piekary
Śląskie pod pozycją 4.
§ 5. 1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie oraz Rada Miasta
Piekary Śląskie w zakresie swojej właściwości.
2. W zakresie merytorycznym nadzór nad Biblioteką sprawuje Biblioteka Śląska w Katowicach.
§ 6. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
§ 7. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
Rozdział 2.
Zakres działalności
§ 8. 1. Celem działalności Biblioteki jest zaspokojenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa,
wspomaganie
systemu
edukacji
i wychowania
oraz
upowszechnianie
wiedzy
i informacji na temat kultury i nauki.
2. Do zakresu statutowej działalności Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym
uwzględnieniem dokumentów dotyczących regionu śląskiego,
2) udostępnianie
i wypożyczanie
międzybibliotecznych,

zbiorów

bibliotecznych

oraz

prowadzenie

wypożyczeń

sieci,
instytucjami
kultury,
rozwijania i zaspokajania potrzeb

organizacjami
oświatowych

3) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
4) popularyzacja książki i czytelnictwa, nauki i sztuki,
5) współdziałanie
z bibliotekami
innych
i stowarzyszeniami społecznymi w celu
i kulturalnych społeczeństwa,
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6) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
7) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej i wydawniczej,
8) prowadzenie działalności instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,
9) organizowanie narad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych
z rozwojem nauki i kultury,
10) prowadzenie Izby Regionalnej,
11) organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
w tym seniorów
3. Do zadań Biblioteki w ramach prowadzenia Izby Regionalnej należy gromadzenie, ewidencja,
opracowywanie,
przechowywanie
i udostępnianie
materiałów
historycznych
z terenu
Śląska,
a w szczególności dotyczących Miasta Piekary Śląskie.
§ 9. Biblioteka może podejmować inne zadania o charakterze kulturalnym i edukacyjnym wynikające
z potrzeb jej użytkowników oraz realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.
§ 10. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi
przepisami. Środki uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczone są na realizację działalności statutowej.
§ 11. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Piekarach Śląskich.
Rozdział 3.
Organizacja Biblioteki
§ 12. 1. Biblioteką kieruje dyrektor, który organizuje jej działalność i reprezentuje ją na zewnątrz,
a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem
i środkami finansowymi instytucji.
2. Dyrektora
powołuje
i odwołuje
Prezydent
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Miasta

w trybie

przewidzianym

ustawą

§ 13. 1. Filie Biblioteki realizują zadania określone w § 8 ust. 2 pkt. 1-11.
2. Wykaz filii Biblioteki zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
§ 14. Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać stowarzyszenia, fundacje oraz inne organizacje społeczne,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Rozdział 4.
Sposób pozyskiwanie środków finansowych
§ 15. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

na

zasadach

określonych

w ustawie

2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową
w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki
finansowej Biblioteki jest plan jej działalności, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji
Organizatora.
3. Plan działalności Biblioteki oraz sprawozdania finansowe podlegają przedstawieniu Organizatorowi.
§ 16. 1. Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe na prowadzenie działalności z następujących źródeł:
1) działalności statutowej,
2) dotacji budżetowej Gminy Piekary Śląskie,
3) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
4) działalności gospodarczej
5) innych źródeł.
2. Działalność gospodarcza Biblioteki może polegać w szczególności na realizacji:
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1) pozastatutowych usług informacyjnych i bibliograficznych,
2) pozastatutowej działalności edukacyjnej, kulturalnej i promocyjnej,
3) doradztwa i konsultacji w zakresie działalności kulturalnej,
4) usługowej działalności wydawniczej i reklamowej,
5) usługach poligraficznych i introligatorskich,
6) sprzedaży książek i czasopism,
7) wypożyczeniach materiałów audiowizualnych,
8) pobierania kary za zagubienie, zniszczenie, przetrzymywanie lub niezwrócenie książek,
9) udostępniania pomieszczeń,
10) innych usług dla czytelników bibliotek.
3. Wysokość rocznej dotacji na działalność Biblioteki ustala Organizator.
Rozdział 5.
Przepisy końcowe
§ 17. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Id: EE6692EC-74C1-45FA-BC98-89B01F6411C4. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 1 do Statutu
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Piekarach Śląskich
Wykaz filii Biblioteki:
1. Filia Nr 1 41-943 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22
2. Filia Nr 2 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 205a
3. Filia Nr 3 41-945 Piekary Śląskie, ul. Tarnogórska 49
4. Filia Nr 4 41-943 Piekary Śląskie, ul. Konstytucji 3 Maja 42/2
5. Filia Nr 5 41-946 Piekary Śląskie, ul. Kusocińskiego 4
6. Filia Nr 6 41-947 Piekary Śląskie, ul. Partyzantów 2
7. Filia Nr 7 41-948 Piekary Śląskie, ul. Rycerska 15a
8. Filia Nr 9 41-943 Piekary Śląskie, ul. Jana Pawła II 81
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