RADA
MIUSKA

-Leszuynadr
wCzenuionce

Uchwala Nr Vll3gl2000
Rady Miejskiej w Czer.wionce_Les
zczynach
J
z dnia 1g maja2000r.
w sprawienadaniastatutuBibtiotecepubricznej
w Czerwionce_Leszczynach
Na podstawieart, g ust.2 pH 2, art.I I ust.
I, art. 19 ust.2 ustawyz &tia
27 czenvca1997r. o btbtioterrach
ii, p'or. 539z p6in.zm.) orazart. 7
ust. 1ph 9, art- 18 ust.I ustawyz ez,urNr
dttio a roriiigghr.
o samonqdziegminnym
(telrstiednolrty
z 1996r.Dz.u.ilr 13,poz. ii, pia. nn.),
nawniosekzanqdu
Gminy i Miasta,po zaopiniowaniupnez komisiq
oswiaty i Kurtury,
Rada Miejska uchwala:

u-slalasigdlabiblioteki,
ledacejtr#"ti
,'BibliotekaPubliczra

kultury,nazwew brmieniu:

w czerwi-onc"-r"rr"a^url,,, zwanejdalej
,pibliotek4,,.

$2.
l ' Bibliotecenadajesigstatut,w brmieniu zal4cmftado
niniejszejuchwaly.
2- statutBiblioteki,nadanyuchwal4Nr 27/9rn"dv
Miejskiejw Leszcz5mach
z dnia30kwiebrial99lr. raci mocw dniu*.js.ia w
rycie tejkeuchwary.
I

$3.

\ __-

Z dniemwejscia
z Biblioteki,
Y-q.-t9 uchwalyFgip9" regulaminkor4ystania
przyjQtyuchwal4
Nr 35/91RadyMiejskiej
* ii*i"ryoach zdniai I czerwca
l99lr-'
go.stosowny
regd;in,
poezD5nektora
.zastgpuje
Biblioteki
w kybieart. 14ust.4w/w ustawyo bibliotekach.
"ua*v ^
$4.
Tmianawprowadzona
niniejszquchwalqpodlegazgloszeniu
doRejestru
Inst5rtucji
Kulw prowadzonego
przezBurmisnza
b.io, i rvriasta.

$s.

wykonanie uchwalypowierza sig zaradowi Gminy
i MiastaorazDyrektorowi
Biblioteki
$6.
Uchwalawchodziw rycie z dniemI czemrca2O00r.podlega
i
ogloszeniu
w gazecielokalnej,J<UR[ER,'.
Prze
Ra

o{njc.zgc-y
i:iri

j... :c-lgl

taylJaniszewxki
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RADAMIUSKA
-

Leszuynach
wCzeruionce
ZalqcnrkdoUchwaly
RadyMiejskiejNr W38 /2A00
z dnia18majs2000r.

S t at u t
Biblioteki Publicznej
w Czerwionce-Leszczynach
I. Postanowieniaog6lne.
$ l.
Biblioteka Publicznaw Czerwionce-Les
zczynachz\ilanadalej,pibliotek4,,
zostalautworzonana mocyUchwaly,jest instytucj4upor"r".thoiania kultury
i dzialana postawie:
l/ ustawyz rlnia}T cze'orcat997r. o bibliotekach
@2. U. Nr g5, poz. 539
zpoin. nn.),
2/ ustawyz dua25 pahdnemikal99lr. o organizowaniui prowadzeniu
dzialalnoscikulturalnej(Dz. u. Nr 120z 1997r.poz.72i zpoin. rm.),
3/ ustawyz dnia8 marca1990r.o samorz4dzie
gminnyn(tj. Dz. u. Nr 13
z 1996r.,poz.74 zp6in. zm.),
4/ niniejszegostatutu.
$2.
SiedzibqBibliotekijest miastoCzerwionka-Leszcrqygl. 3 Maja 15,a terenem
dzialalnoSciGminai Miasto Czerwionka-Leszcrqy.

$3.
OrganizatoremBiblioteki jest CmrinaCzerwionka-I-eszcryny,kt6ra zapewnia
wanrnkijej dziatalnoScii rozwoju na poziomieodpowiadajey- j.j zadaniom
i wymogomwspolczesnoSci.

$4.
BibliotekaposiadaosobowoS6
prawn4i jest wpisanado rejestruinst5rtucji
kul@ prowadzonegopfizezorganizatora.

$5.
Biblioteka wchodzi w skladog6lnokrajowejsieci bibliotecznej.
$6.
Nadz6rmerytoryczrynaddzialalnoSciqBiblioteki sprawujeBibtoteka
Powiatowautworzonadla PowiatuRybnickiego.
w sprawach
4cychwzamo2liwosci organizacyjneBiblioteki
Powiatowej, BibliotekamoZebe4poSrednio
korzysta6, po-ocy biblioteki
gehiqcej w woj. slqskimustawowefirnkcjewlasciwedliwojew6dzkiej
biblioteki publicznej.
$7.

()

Biblioteka u2,ywapieczEcizna^ryqw pehym brznieniu i adresemsiedzibyoraz
pieczEciolaaglej zawieraj4cejpoSrodkuwizerunekorla w koronie, a w otoku
napis:Biblioteka Publicznaw czerwionce-Leszczynach.
II. Cele i zadaniaBiblioteki.
$8.
Biblioteka slu2yrozwijaniui zaspokajaniupohzeboswiatowych,
informatycznychi kulfiralnych spolecmoScigminyi miasta oru o"r"striczy
w upowszechnianiu
wiedzy i kultury.
Do podstawowychzadafiBibliotekinale2y:
(__ ,

ll gromadzenie,
opracowanie,przechowywaniei ochronamaterial6w
bibliotecznychze szczeg6lnymuwzglEdnieniem
material6wdotycz4cych
wlasnegoregionu,
2/ pehienia funkcji oSrodkainformacji biblioteczno-bibliograficznej
na terenie
grninyi miasta,
3/ udostEpnianie
zbior6w na miejscu,wypo{c zanena zewnqtz, prowadzenie
wypoiryczefmiqdzybibliotecznych
z uwzglgdnieniempotzeb czytelnik6w
gniny i miasta,a tak2echorychi niepehosprawnych,
4l prowadzeniedzialalnoScipopularyzatorskieji edukacyjnejw zakresiewiedzy
o regionieze szczeg1lnym
uwzglqdnieniemgminyi niasta"
5/ or ganuowanieroznegotypu imprezpopularyzujqcychwiedzE,kulturg,
ksiaTkgi crytelnictwo,
6/ doskonaleniezawodowepracownik6wBibliotek,
7/ doskonalenieform i metodobstugiuzytkownik6wBiblioteki poprzez
wykorzystywaniemo2iliwoscitechnicznychw tej clzjedzinie,

3
8/ wnioskowanieo nagrody,wyr62nieniai odznaczeniadla dzidacry lnrltury,
9/ opracowaniei gromadzeniematerial6wbiblioteczrychsfu24cychavalczaniu
uzaleiniei i patologii spolecaryeh"
l0l tworzeniei udostgpnianiewlasnychbaz danychkatalogowych,
bibliograficznychoraz organizowaniedostgpudo baz iewngnzrych.

$e.
BibliotekamoZerealizs\a/n6nastgpui4cezadania:
l/ wspolpracamigdz5marodowa
w dziedziniekultury, czytelnictwai wlmiana
infonnacji,
2/ promocjaGminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
3/ wspieraniedzialalnoScikulturalnejrealizowanejpvszinne podmiotyna
terenieGminy i Miasta Czerwionka-Leszcz5my,
4/ wspieraniedzialalnoScikulturalnejrealizowanejpnzezinneinstytucjekultury
pozagpnicami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszcz5my,
5/ prowadzeniedzialalnosciinformacyjneji wydawnicr"j * dziedziniekultury,
-'
w szczeg6lnoSci
poprzezaktywnewykorzystaniemedi6w lokalnych
,
6/ edukacjakulturalnaw plac6wkachBiblioteki, szkolachi przedszlohch,
7/ ime dzialaniadla zaspokojeniapotrzebspolecznoscigminy i miastaw
zakresiedzialalnoScibibliotek orazrealizacjiog6lnolaajowejpolityki
bibliotecaej.
$ 10.

,')

Bibliotekaw rarnachswojej dzialalnoScistatutowejwsp6ldzida w szczeg6lnoSci
z nastgpujAcymiinst5rtucj
ami:
- bibliotekamiwchodracymiw skladog6lnokrajowejsieci
bibliotecznej,
- bibliotekamiinnychsieci,
- plac6wkamioSwiatowyni,
- zakladamipracy,zwiazkamizawodowymi,klubnmii innymi
organizacjami,
- inn)4niinst5rtucjami
kultury, ze szczeg6lnynuwzglgdnieniemMiejskiego
OSrodkaKultury w Czerwionce-Leszcz5mach.
III. Struktura organizacvina.
$ 11.
l. Na czeleBiblioteki stoi dyrektor,kt6ry nrqz:rradz;-i reprezenhrje
na zewnqfrz.
2. Dyrektorapowolujei odwoluje ZanqdGminy i Miasta po zasiEgnrqciu
opinii
zwiEzk6wzawodowychistowarzyszeft
zawodowych.

4

$ 12.
l. w Bibliotecezatnrdniasigpracownik6wdzialalnosci
podstawowej,
adminisfracji
orazobslugi.
2. Stosunkipracyz pracownftaminawiqguje
i rozwiguje dyrektor.
$ 13.
l. DSnektori pracownicydzialalnoSci
podstawowejorazadminishacjiwinni
posiada6lavalifikacje odpowiedniedo zajmowanychstanowisk
i wykonywanychz-adafi,.
2. Wynagrodzeniepracownik6wBiblioteki ustalaregulaminwpagradzania
pracownik6wBiblioteki Rrblicznej w czerwionce-Lesrcrynaci.
$ 14.
organizacjqweumgtrznqBiblioteki orazzakes dzialaniajej kom6rek
organizacyjnychlub stanowiskpracy,ustalaregulaminorganizacyjnynadany
pnzezD5nektoraBiblioteki.

$ ls.
RibliotekaprowadziwlpoZyczalnie,czytelnie orzinne formy udostgpniania
zbior6w bibliotecznych.
$ 16.
Bibliotekaudostgpniazbiory bibliotecznew nastgpujQcych
plac6wkach:
l/ Bibliotekacentralnaw czerwionce-Leszczynach
ul. 3 Maja l5
2lFliaNr I w Leszcz5nrach
ul. Ks. Pojdy35
3/ Filia Nr 2 w Dgbiefsku Wielkim ul. Borowa4
4/FtliaNr 3 w DgbienskuStarymul. Odrodzerna12
5/ Filia Nr 4 w Belku ul. Szymochy16
6/ Filia Nr 5 w Palowicachul. Szkolna4
7/ FlliaNr 6 w Pneggdzyul. Szkolna
8/ Filia Nr 7 w KsiqZenicach
ul. Ks. J. Pojdy 100
9/ Filia Nr 8 w Szczejkowicach
ul. RybnickaZ
10/Filia Nr 9 w Czuchowieul. Gliwicka2
I l/ Filia Nr l0 w Stanowicach
trl. CzynuSpolecznego
4
IV. Gosnodarkatinansowa
$ 17.
1. Bibliotekaprowadzigospodarkq
finansow4nazasadach
wlaSciwychdla

5

instytucjikultury,w ramachposiadanych
srodk6worazw oparciuo pran
dzialalnosci,
kierujqcsigzasadami
.dkb";;ci,
celowoscilrzetelnosci
ich
wykorzystania
2' hzychodamiBibliotekisq:dotacjebudzetowe,
w5pracowane
srodkiwlasne,
dobrowolne
wplaty,darowizry
po*oy.h
i
n"v"^v.n,;
rrk . urprywy
9;6q
z innvchir'der zgodniez obowiezuie.y--i-lpisami.
3' wyouuana carkowit4dzialarnose
gibri"o;dp.uy**e
sez przychod6w.
4' BibliotekaroS:.poqiituc optatyza swoje
$og nazasadachokresronych
w ustawieo bibliotekachi opatS,mo" rgohrioie
z Biblioteki,
a wptywyz oplatprzemaczy|nacelesaiutowl. korzystania
$ 18.
l. Bibliotekamo2eprowadziddzialalnosd
gospodarc
z4zgodnie
z
obowi4Tuj:tc)4mprzepisami,obejmujid;-r;;eg6tnoSci:
lub wynajempomieszczefr.,
2/ uslugirenroela!c,orc4r.-qf
i inne/,
3/ organizowanie
"^,poligraficzne
impreznrrt,'h"v.n
ili*?inych
--"
innychnD wlasciwe
dla statutolvychzadafibiblioteki
',
imprez
zleconych,
ll.r97lrcjp
5I d^alalnoS6
reklamow4i promocyjn4
2. srodkiu4yskane
z dzialarnosci
gospodarczej
mogt by6wykorrystane
wylqczniena celestatutowe.
. $ le..
Do sHadania
w imisniuBibliotekioswiadczefw zakresiepraw
i obowiryk6w
finansowych
i mai4tkowych
wlmaganejest wspolLahnie D5nektora
i Gl6wnegoKsiggowego
Biblioteki.

$ 20.
statutnadajeBiblioteceRadaGminyi Miasta
w czerwionce-Leszczynach.
$ 21.
zmianyw Statuciedokonywane
sew trybiejego nadania.
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