
STATUT

Miejskiej Biblioteki Publicznej w I owej

1. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

Miejska Biblioteka Publiczna w I owej zwana dalej „Bibliotek ” zosta a utworzona na mocy
Uchwa y Nr 48/5/VII/07 z dnia 26 kwietnia 2007r. Rady Miejskiej w I owej i dzia a na
podstawie:

1) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539, z
pó niejszymi  zmianami),

2) Ustawy z dnia 25 pa dziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia alno ci
kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z pó niejszymi  zmianami),

3) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pó niejszymi zmianami).

§ 2.

Biblioteka jest gminn  instytucj  kultury, dzia aj  w obr bie krajowej sieci bibliotecznej.

§ 3.

Siedzib  Biblioteki jest miasto I owa a terenem jej dzia ania miasto i gmina I owa.

§ 4.

Bezpo redni nadzór nad Bibliotek  sprawuje Burmistrz I owej.

§ 5.

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

§ 6.

Biblioteka u ywa piecz ci okr ej zawieraj cej po rodku wizerunek or a, a w otoku nazw  w
pe nym brzmieniu „Miejska Biblioteka Publiczna w I owej”.

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 7.

Biblioteka s y rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych spo ecze stwa oraz
upowszechniania wiedzy i rozwojowi kultury.



§ 8.

Do szczegó owego zakresu dzia ania Biblioteki nale y:
1) gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materia ów bibliotecznych, ze szczególnym

uwzgl dnieniem materia ów dotycz cych w asnego regionu,
2) udost pnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypo yczanie do domu oraz

prowadzenie wypo ycze  mi dzybibliotecznych z uwzgl dnieniem szczególnych potrzeb
dzieci i m odzie y oraz ludzi niepe nosprawnych,

3) prowadzenie dzia alno ci informacyjno-bibliograficznej,
4) popularyzacja ksi ki i czytelnictwa,
5) organizowanie czytelnictwa i udost pnienie materia ów bibliotecznych ludziom chorym

i niepe nosprawnym,
6) wspó dzia anie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury,

organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb o wiatowych
i kulturalnych spo ecze stwa,

7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

 § 9 .

Biblioteka mo e podejmowa  równie  inne dzia ania wynikaj ce z potrzeb rodowiska.

III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA.

§ 10.

Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który kieruje jej dzia alno ci , reprezentuje Bibliotek  na
zewn trz i jest za ni  odpowiedzialny. Kierownika powo uje i odwo uje Burmistrz I owej.

§ 11.

1. W Bibliotece mog  by  zatrudnieni pracownicy dzia alno ci podstawowej i obs ugi.
W miar  potrzeby w Bibliotece mog  by  zatrudnieni równie  specjali ci z ró nych
dziedzin zwi zanych z dzia alno ci  Biblioteki.

2. Obs ug  ekonomiczno-administracyjn  Biblioteki zapewnia Gminny Zespó  Ekonomiczno-
Administracyjny Szkó  w I owej.

3. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Kierownik Biblioteki.

§ 12.

1. Pracownicy Biblioteki powinni posiada  odpowiednie do zajmowanych stanowisk
kwalifikacje okre lone w rozporz dzeniu wydanym na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy
z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z pó n. zm.)

2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane s  zgodnie z rozporz dzeniem wydanym
na podstawie art. 31 ustawy z dnia 25 pa dziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
dzia alno ci kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z pó niejszymi
zmianami)



§ 13.

Biblioteka mo e prowadzi  wypo yczalni , czytelni , oddzia y dla dzieci i punkty biblioteczne
oraz inne formy udost pniania zbiorów bibliotecznych.

§ 14.

Szczegó ow  organizacj  wewn trzn  Biblioteki oraz zakres dzia ania poszczególnych
komórek organizacyjnych ustala kierownik w regulaminie organizacyjnym.

§ 15.

Przy Bibliotece i jej punktach mog  dzia  Ko a Przyjació  Biblioteki, powo ane na podstawie
obowi zuj cych przepisów prawnych.

IV. GOSPODARKA  FINANSOWA  BIBLIOTEKI

§ 16.

Biblioteka jest finansowana z bud etu gminy, z dochodów w asnych i innych róde .

§ 17.

Biblioteka prowadzi gospodark  finansow  na zasadach obowi zuj cych instytucje kultury.

§ 18.

Biblioteka mo e prowadzi  dzia alno  gospodarcz  wed ug ogólnych zasad okre lonych
odr bnymi przepisami. Dochód z tej dzia alno ci przeznaczony jest na cele statutowe
Biblioteki.

§ 19.

Podstaw  gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez
Rad  Miejsk  w I owej w uchwale bud etowej.

§ 20.

Zmiany w statucie mog  by  dokonane w trybie okre lonym dla jego nadania.


