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UCHWAŁA NR PR.0007.137.2019
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1479), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 1461),
na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Ruda Śląska
uchwala:
§ 1. W uchwale nr PR.0007.61.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania
Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rudzie Śląskiej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 2285)
w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Dworcowej 33,
zwana w dalszej treści statutu „Biblioteką”, jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość
prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz jest wpisana do rejestru
instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta Miasta pod numerem 1/92.”;
2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Podstawę prawną działania Biblioteki stanowią w szczególności:
1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506
z późn. zm.),
2) ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1479),
3) ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.),
4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869
z późn. zm.),

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

–2–

Poz. 6100

5) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351),
6) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 z późn. zm.),
7) niniejszy Statut.”.
2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Siedziba Biblioteki znajduje się w Rudzie Śląskiej przy ul. Dworcowej 33, 41-709 Ruda Śląska.”.
3. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Biblioteka używa pieczątki podłużnej o treści: „Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej
ul. Dworcowa 33, 41-709 Ruda Śląska”.”.
4. w § 12:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„W Bibliotece zatrudnia się pracowników na stanowiskach bibliotekarskich, pracowników
administracyjno-ekonomicznych oraz obsługi, a w razie potrzeby specjalistów innych zawodów.”;
2) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Pracownicy zatrudnieni w bibliotekach na stanowiskach bibliotekarskich tworzą grupę zawodową
bibliotekarzy.”;
3) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określają odrębne
przepisy.”.
5. § 14 otrzymuje brzmienie:
„Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora po
zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Ruda Śląska oraz opinii działających w niej stowarzyszeń
twórców i organizacji związkowych lub przedstawiciela załogi.”.
6. w załączniku do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej:
1) tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
„- „Stacja Biblioteka”, 41-709 Ruda Śląska, ul. Dworcowa 33 (placówka uniwersalna do zakresu
której należy: udostępnianie zbiorów książkowych i nieksiążkowych na zewnątrz i na miejscu oraz
udzielanie informacji wszystkim użytkownikom, organizowanie, prowadzenie i współuczestnictwo
w imprezach kulturalno – edukacyjnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, a także
zagospodarowanie wspólnego spędzania czasu wolnego),”;
2) użyte w tiret drugie do ósme oraz dziesiąte do trzynaste wyrazy „czytelnikom” zastępuje wyrazami
„użytkownikom”;
3) uchyla się tiret dziewiąte;
4) po tiret trzynaste dodaje się tiret czternaste w brzmieniu:
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„– „Biblioteka Ficinus”, 41-710 Ruda Śląska, ul. Kubiny 24 (placówka specjalna, do zakresu której
należy w szczególności: udostępnianie zbiorów ogólnych i specjalistycznych na zewnątrz i na
miejscu, udostępnianie zainteresowanym materiałów turystyczno-krajoznawczych udzielanie
informacji wszystkim użytkownikom, świadczenie usług informacji turystycznej, promocja miasta
i regionu, w tym informowanie o życiu kulturalno-sportowym miasta, zbieranie materiałów
informacyjnych, rozbudowanie więzi lokalnej społeczności poprzez prowadzenie działalności
kulturalno-edukacyjnej i animacyjnej, zagospodarowanie wspólnego spędzania czasu wolnego oraz
współpraca z lokalnymi organizacjami społecznymi).”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Ruda Śląska

Aleksandra Skowronek

