
Uchwała Nr 48/5/VII/07 
Rady Miejskiej w Iłowej 

z dnia 26 kwietnia 2007 roku 

 

w sprawie utworzenia i nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Iłowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 8 ust. 2 pkt 2, art. 11 ust. 1 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o 
bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Z dniem 01 czerwca 2007 r. tworzy się Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej, zwana 
dalej „Biblioteką”. 

 
§ 2. Biblioteka będzie prowadzona w formie gminnej instytucji kultury. 
 
§ 3. Akt załoŜycielski Biblioteki stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 
 
§ 4. Bibliotece zostaje nadany statut stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 5. Utworzenie Biblioteki następuje poprzez wydzielenie załogi i mienia Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Iłowej, w ramach którego do dnia wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały 
działa biblioteka na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta w Iłowej z dnia 22 czerwca 
1991 r. w sprawie połączenia organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w 
Iłowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowej (Uchwała RGiM w Iłowej nr 
V/52/91 z późn. zm.) 

 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.  
 
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr 48/5/VII/07 
Rady Miejskiej w Iłowej 
z dnia 26 kwietnia 2007 roku  

 
 
 

Akt  
o utworzeniu gminnej instytucji kultury pod nazwą 

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Iłowej 

 
 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit h) i art. 40 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 11 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 
85 poz. 539 z późn. zm.) 
 

Rada Miejska w Iłowej  
 

tworzy z dniem 1 czerwca 2007 roku 
gminną instytucję kultury pod nazwą 

 
Miejska Biblioteka Publiczna  w Iłowej 

 
1. Siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej jest lokal połoŜony w Iłowej przy ul. 
śagańskiej 11, a terenem jej działania jest teren miasta i gminy Iłowa. 

 
2. Przedmiotem działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej jest zaspokojenie 

potrzeb oświatowych, kulturowych i informacyjnych społeczeństwa oraz udział w 
upowszechnianiu wiedzy i kultury. 

 
3. Źródłem finansowania działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej jest 

dotacja z budŜetu gminy Iłowa oraz środki uzyskiwane z dochodów własnych i 
innych źródeł. 

 



Załącznik Nr 2                               
do Uchwały Nr 48/5/VII/07  
Rady Miejskiej w Iłowej               
z dnia 26 kwietnia 2007 r.         

 
 

STATUT 
 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej 
 

 
 

1. PRZEPISY OGÓLNE 
 

§ 1. 
 

Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej zwana dalej „Biblioteką” została utworzona na mocy 
Uchwały Nr 48/5/VII/07 z dnia 26 kwietnia 2007r. Rady Miejskiej w Iłowej i działa na 
podstawie: 
 
1) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539, z 

późniejszymi zmianami), 
2) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami), 
3) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami). 
 

§ 2. 
 

Biblioteka jest gminną instytucją kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. 
 

§ 3. 
 

Siedzibą Biblioteki jest miasto Iłowa a terenem jej działania miasto i gmina Iłowa. 
 

§ 4. 
 

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Iłowej. 
 

§ 5. 
 

Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. C. Norwida w Zielonej Górze. 
 

§ 6. 
 

Biblioteka uŜywa pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła, a w otoku nazwę w 
pełnym brzmieniu „Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej”. 



II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI 
 

§ 7. 
 

Biblioteka słuŜy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz 
upowszechniania wiedzy i rozwojowi kultury. 

 
§ 8. 

 
Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki naleŜy: 

1) gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, 

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypoŜyczanie do domu oraz            
prowadzenie wypoŜyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb           
dzieci i młodzieŜy oraz ludzi niepełnosprawnych, 

3) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, 
4) popularyzacja ksiąŜki i czytelnictwa, 
5) organizowanie czytelnictwa i udostępnienie materiałów bibliotecznych ludziom chorym 

i niepełnosprawnym, 
6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, 

organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych 
i kulturalnych społeczeństwa, 

7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. 
 

 § 9 . 
 

Biblioteka moŜe podejmować równieŜ inne działania wynikające z potrzeb środowiska. 
 
 

III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA. 
  

§ 10. 
 

Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na 
zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Kierownika powołuje i odwołuje Burmistrz Iłowej. 
 

§ 11. 
 

1. W Bibliotece mogą być zatrudnieni pracownicy działalności podstawowej i obsługi. 
W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudnieni równieŜ specjaliści z róŜnych 
dziedzin związanych z działalnością Biblioteki. 

2. Obsługę ekonomiczno-administracyjną Biblioteki zapewnia Gminny Zespół Ekonomiczno-
Administracyjny Szkół w Iłowej. 

3. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Kierownik Biblioteki. 
 

§ 12. 
 

1. Pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk 
kwalifikacje określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) 



2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są zgodnie z rozporządzeniem wydanym 
na podstawie art. 31 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi  
zmianami) 

 
§ 13. 

 
Biblioteka moŜe prowadzić wypoŜyczalnię, czytelnię, oddziały dla dzieci i punkty 
biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych. 
 

§ 14. 
 

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych 
komórek organizacyjnych ustala kierownik w regulaminie organizacyjnym. 
 

§ 15. 
 

Przy Bibliotece i jej punktach mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, powołane na 
podstawie obowiązujących przepisów prawnych. 
 

IV. GOSPODARKA  FINANSOWA  BIBLIOTEKI 
 

§ 16. 
 

Biblioteka jest finansowana z budŜetu gminy, z dochodów własnych i innych źródeł. 
 

§ 17. 
 

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących instytucje kultury. 
 

§ 18. 
 

Biblioteka moŜe prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych 
odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe 
Biblioteki. 
 

§ 19. 
 

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez 
Radę Miejską w Iłowej w uchwale budŜetowej. 
 

§ 20. 
 

Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania. 
 


