
Uch ah Nr vó8/07
Rldy Miejski€i w l&łuŚzynie
z dnia 29 grudnia 20{7 roku

w spBwie nadaDia śtatutu Bib|iot@e Pub|tcznej w K!łBzy'|i€.

Na podstawi€ arŁ 18 ust. 2 pld 15 omz
gninnym,Dz. U. Nr 142, poz.I59I z 200\ t. r
1l ust. 1 i 3 ultawy z dnia 27 czer{ca 1997 t.
poz. 539 z 1997 r. z póafejsz)mi miaDami/
Whwala' @ naśpuje:

art. 40 usta*y o smoŹ4dzie
ńz ejszymi zr anami/ i aJL
o biblioteklch .Dz. U. Nr 85,
R'ada Miejska w Kałusz}'nie

01.

Naduje się stanr. Bibliot€ce Publicn€j w Kałuszynie stanowiący załącz k do
niniejsz€j uchwaty.

{2.

wykonanie uchwały powierza się Burmistżowi Kałusz}t'

ś3.

Uchwała wchodzi w łcie po upł}vie 14 dni od dnia ogłoshia w D'ennilo
Urzędowyn województwa Mazowieckego.

Radv Mieiskfti .' ,7t1,-..
u**ii"jś;Łp,*^ 
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do UchMły Nr )q68/07
Rady Miejskiej w KałuqIi€

z <t!ia 29 grudria 200t r

STATUT

BIBLIoTEKI Pl]BLlczNEJ w KAŁUSZ\,}.IIE

I' Pu€piśy ogólne'
sr

Bibliot€ka Publiozna w Kałuszynie zwana dalej ,BiblioteĘ' została utworzona
!a mocy uchwaty Rady Mejskiej Nr )oV106/92 z dnia 15 wlześnia 1992 roku
w spfawie utworzenia Biblioteki Publicaej w Kałuszynie i działa na podsrawi€:

l. Usrawy z dnia 27 cTerwca 1997 roku o bibliorektch rDz. U. Nr 8s, poz.539
z póaiejs,łmi zn'ianami).

2. Ustawy z dnia 25 pedziemika 1991 r' o oĘanizowaniu i prowadaiu
działalności kulfuralnćj (Dz U. Nr 13, Poz. l23 z 2001 rcLu zpóźniejsz'mi

3. Nińejsz€go statutu.

$2

- Bibliot€ka jest gminną insł4ucją kultury działającą wraz z filią bibliocczną
w obręb'e kjajowej sieci bibliot,eoznej.

$3

Bib|io|ekajesr wpisana do Reje"tru Insrytucji Kultury prowadzonęgo prp
olganizaLora. pod Nf 2 i posiada osobowość prawn..

s4
siedzibą Bibliot€ki jest budyn€k Biblioteki połorcny w Kałuszynie pr,y ul-
Waisawskiej 39' a t€renem j€j działania obszaj administreyjny gniny
Kałuszyn.
Filia Biblioleczna w Nowych oroszkach' obsfuguje nieszkanców wsi:
Nowe ; stalr cr6zli. Golębiówka' sinołę|a. Piotrowina'



ss
Bezpośrcdni nadzó. nad Bib]iotekąspraMje Burmishz Kałusz}m'

śó

$7

Biblioteka uźł,\ła podłużnej pieczęci z pÓłną nazwą Bib]joreka Pubticaa

\adfór mer}toryca} nad Bjbl;oreką spmwie Miśjska Bib|ioteka Publj(aa
w MiBku M@wieckir! wykonująca udania biblioteki powiatowej '

w Kałuszynie ul' warszawska 39 i Piecfątki okrasłej z nazwąbib1ioteki
do ankow"nia ksig'Żek.

II. Cele i żadani! Bib|iot.ki.

l8

Biblioteka służry rczwłaniu i Epokajmiu poh'zeb oświato$}ch, kultumlnych
i infoMyjnych sPoł@u6twa ore uczstniczy w upomuchnianiu wiedzy
i kulrury.

ś9

Do szcz€gółowego zakesu działania Bibliot€k naleł|

l'Gromadzenie, opracow}vfuie, pŹechowylvanie i ochrona mate|iałów
bibliotecznych' ze szczŁeólnyfi uwzględniąi€m materiałów doryczących

9 własne8o regionu.
2.Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na niejscu' wypoźryczjnie do domu
o@ prowadzenie wypożyczeń międ,łbibliot@^ych ze sz].zŁgó1nym
uM8ldlimi€m potrzeb dzi€ci i nrłodzieł o@ ]udzi niepehospnEnyoh.
3. Prowadf enie działalności infonnacyjno-bibliografi caej.
4. Popularyzacja książki i cz}'telnic|ła.
5. wspołdziałanie z bibliotekarni imych sieci' inst}tuc,jani upowszechnifuia
kultury' oĘanizacjmi i low&zystwmi w roaijaniu i aspokajaniu potrzeb
oświatowych i kllturalnych sPołeczństwa-
6' Doslonalen;e form imelod placy bib|iolecaęj.
7. sprawo.\łanie nadzoru olgmizacyjnego nad filią biblioteczną w gminie.
8. Prowad4nie im€j działalności polegającej na aktywiacji zwodowej osób
bembolnych' umożliwieni€ dosĘpu do Intenefu' udzi€lanie infomacj' na
1emat Unii Europejskiej i europejskich progranów pomocowych, gromadzenie i



udostęPnianie infomacji
or8snizowanje sf koleń'
s. wĘołp'Eca 7 pmrcdawcami. wędamj pmcy I innymi podmio|'m; PoprzefdziałalnGść Gmime8o CentrM Info]1]Eji'

$10

Biblioteka moźe pod€jmować również inne dfiałania w]nikając€ z pot.zeb

. kiemasze ksiąrk,

. \,v],da*"ni€ gu etki emimej.

$ 11

l' Usługi Bibljoteli ; trI sąogólnie doslępne i be,dshe'
2' Upraly mo8ą byc pob'erane:
a) a ustusi info@cyjne. bibliograficme, reprograficae,
o) z,a wypozyczanie nareriałów aud;owizuahvch
c) w formie karcji zj wypo4cóne malenab bibiiolecae.

l nle w}pożyczonych materia]ów bib| iotf,caycĄ
e) z{ uszłodZnie. aiszzenie IUb nie M'cenie ma|eńdów bibl;or4alych,
:. włsoko* oeła! o yóry9h mows w usL. 2 pk. a i b nie moze pz.kracza
koszlów wykonania us]ug' Ust]a je d}Tektor Bjblioteki w fornie cennika za

I. oĘrny bib|ioteki ij €j oĘ'łizacja.

$r?

Na gele bjb|io|eki stoj d}rckol. k|óry kjeruje jej d7iala]nościŁ reprefenfuje
blDnoIeKę na z€wnątrz l Jest za oląodpowiedzialny'
Dyrektora zatrudnia Bunnisfz Katuszyna.

$13

w 
'Bibliotece 

zatrudnia się Pacowników działalności Podslawowej'adni+sj.a:yJne.l. oraz obsługi' w miaĘ potreby w łiuiotece mogą bf
utrudniani sp4jaliści z rcaych dz:edzin związAnyoh z dzi'ła|nxciąniuioteti.
PmcoMilów zotrudnia i &alnia dyreklor B ib|ioLek i'

rozwoJu p@dsiębiolczości,

| j14

l) D}aektor i pracownicy Bibliot€k powinni posiadać odpowiednie do



zajmowanych stanowisk kwalifikacj€ określone w rozporządreniu ministra
Kultury i szfukj z dnia 9 marca 1999 roku (Df' U' Nr 41, poz' 4l9) w spEwjĆ
wynagajń kwąlifikacyjnych uprawniających do zajmowania okeślonych
stanowisk w bibliotekach oraz irybu slwierdzania A/ch kvslifikacji.
2) wy@glodzenia pmcowników Biblioteki ustalee są na podstawie
Regulaminu *yna$adzania PEcoM;ków Bib|ioteki Publicaej w Kałusz'lie i
jej Filii.
J) Wynagrodania dyrekor. Blaloe są u podstawi€ uslaw} ] msJca 2000
rcku o w]Mgradz'niu osób kierujących niektóryńi podniotami prawnymi
(Dz U. NI 26' poz' 306 z 2000 roku z pó'niejszymi zmianami).

$15

Biblioieka prowadt:
1. w}pozyczalnię

- 2. cąĄel'nię
3' cz}tćlnię Intemetową
4' |.ilię BiblioLecf.ąw Norych Groszłsch
5. Gnim€ centrun Infomacji
6. Ime formy pracy kultualno.oświarowej

$1ó

szcz€gć'łową orgmizację wewnętraą Biblioteki oraz fakres działania
po%rgólnych konór€k organizacinych ustala d)'rekor w regutarninie

$17

..' Przy Bibliotece i jej Filii nogą działać Koła PŹyjaciół Biblioteki, powolane na
podslawie obowiązujących Plzepisów'

Itr. Gospodarl@ finaDsow biblioteki,

l j18

Bibliolekajest finansowaa z dotacji podmiotowe,j otr4nmej z budżtu gminy'
f dochodów własych j imych źódeł.

019

Biblio1eka może prcwadzić działalność gospodarczą według ogólny€h zasad



olaeślonych odĘbnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeaaczony jest
na cele statutowe Biblioteki.

s20

Podstawą gospodalki finansowej Biblioteki jest rocay p1m filosoł"
spo|zĄdzŃy pźez d}Tek.ora Biblioteki (zgodny z wysokością do'aoji)'
zatwierdmej pmf Radę Miejska w Uchwale budretowej-
Ple finansowy uwiera Pl& P.zychodów i rcZhodów wedfug rodzajów

$21

obsługę fmsowo.księaową Bibtioteki prowadzi Urząd Miejsk'

sn
Zmiay w statucie nogą być dokonywane w Ębi€ okleślonym dla jego

Rady MiejslFj-

l^n!Śf Ke,|ńiEw, Pe|ka


