
UCHWAŁA NR XX/142/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 1 marca 2012 r.

w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. „o samorządzie gminnym” 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
„o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej” (Dz. U. z 2011 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), art. 11 
ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. „o bibliotekach” (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) 
oraz § 83 Statutu Gminy Żarów, Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się "Statut Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego" w poniższym 
brzmieniu: 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego, zwana dalej "Biblioteką", została 
powołana na mocy Zarządzenia Nr 5/85 Naczelnika Miasta i Gminy w Żarowie z dnia 1 marca 1985 r. i działa na 
podstawie: 

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. "o bibliotekach" (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. "o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej" (Dz. U. z 2001 
r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), 

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. "o samorządzie gminnym" (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 

4) niniejszego statutu. 

2. Biblioteka używa skróconej nazwy w brzmieniu "Biblioteka Publiczna w Żarowie". 

3. Siedzibą biblioteki jest miasto Żarów, a terenem działania jest miasto i gmina Żarów. 

4. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. 

5. Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina Żarów, która sprawuje bezpośredni nadzór. 

6. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza 
Mikulskiego we Wrocławiu. 

7. Biblioteka jest wpisana w rejestrze instytucji kultury, prowadzonym przez Organizatora pod numerem 2 i 
posiada osobowość prawną. 

8. Biblioteka używa okrągłej pieczęci zawierającej wizerunek godła państwa, z napisem w otoku: Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego. 

Rozdział 2.
Cele i zadania 

1. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz 
upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwojowi kultury. Pełni rolę kulturotwórczą i informacyjną w środowisku. 

2. Do podstawowych zadań Biblioteki należy: 

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

2) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczenie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń 
międzybibliotecznych, 

3) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, 

4) organizowanie czytelnictwa i udostępniania materiałów bibliotecznych osobom chorym, starszym 
i niepełnosprawnym, 
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5) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, 

6) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, 

7) tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych, 

8) prowadzenie różnych form pracy z mieszkańcami miasta i gminy Żarów, służących popularyzacji sztuki, nauki 
oraz dorobku kulturalnego, 

9) gromadzenie dokumentów życia społecznego, 

10) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, 

11) pełnienie funkcji lokalnego centrum informacji o mieście i gminie Żarów, 

12) współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa 
i zaspakajania potrzeb informacyjnych, oświatowych i kulturalnych mieszkańców. 

3. Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspakajania potrzeb środowiska lub służących szeroko 
pojętej promocji miasta i gminy Żarów. 

Rozdział 3.
Organizacja Biblioteki 

1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor, który: 

1) kieruje jej działalnością zgodnie ze Statutem oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, 

2) reprezentuję Bibliotekę na zewnątrz, 

3) ustala i nadzoruje wewnętrzną organizację pracy, 

4) odpowiada za opracowanie i realizację planu działalności, 

5) odpowiada za właściwą gospodarkę mieniem i środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Biblioteki. 

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Organizator zgodnie z ustawą "o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej", po zasięgnięciu opinii dyrektora Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we 
Wrocławiu oraz Zarządu Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Świdnicy. 

3. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu, wówczas nie jest konieczne zasięganie opinii związków 
zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych. 

4. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje osoba przez niego upoważniona. 

5. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. 

6. W miarę potrzeby mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością 
Biblioteki. 

7. Dyrektor Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia pracowników Biblioteki. 

8. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinny posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk 
i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach. 

9. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalone są na podstawie właściwych przepisów prawa, 
obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury. 

10. Biblioteka prowadzi: wypożyczalnie, czytelnie, oddział dla dzieci oraz punkty biblioteczne. 

11. W celu wypełniania zadań statutowych mogą być wyprowadzone inne formy organizacyjne Biblioteki. 

12. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działalności poszczególnych komórek ustala 
Dyrektor w regulaminie organizacyjnym, po zasięgnięciu opinii Organizatora. 

13. Przy Bibliotece działa Koło Przyjaciół Biblioteki w Żarowie. 

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Biblioteki 

1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi 
samodzielnaągospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. 
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2. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury. 

3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem 
wysokości dotacji Organizatora. 

4. Po zakończeniu roku budżetowego, Dyrektor Biblioteki przedstawia Burmistrzowi Miasta Żarów rozliczenie 
finansowe za miniony rok. 

5. Biblioteka otrzymuje z budżetu Organizatora corocznie dotację w wysokości niezbędnej na pokrycie 
kosztów bieżącej działalności i zobowiązań. 

6. Dodatkowo przychodami Biblioteki są: 

1) dochody własne, 

2) darowizny, spadki i zapisy od osób fizycznych i prawnych, 

3) dotacje celowe, 

4) wpływy z prowadzonej działalności, 

5) inne źródła. 

7. Biblioteka, w granicach obowiązujących przepisów, może pobierać opłaty za swoje świadczenia, usługi 
i publikacje,a wpływy przeznaczać na cele statutowe. 

8. Działalność finansowa Biblioteki prowadzona jest zgodnie z ustawą "o finansach publicznych" oraz ustawą 
"o rachunkowości". 

9. Biblioteka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość według zasad określonych w odrębnych przepisach. 

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe 

1. Połączenia, podziału lub likwidacji Biblioteki może dokonać Organizator zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

2. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. 

§ 2. Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 3. Traci moc Uchwałą Nr III/9/2006 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie 
Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie 

Tadeusz Pudlik
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Uzasadnienie

Wprowadzenie jednolitego tekstu statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana 
Twardowskiego podyktowane jest dokonaniem zmiany statutu w 2009 roku i proponowanych ówcześnie zmian 
dotyczących wprowadzenia skróconej nazwy biblioteki, tj. „Biblioteka Publiczna w Żarowie”, która od dawna 
funkcjonuje w lokalnym środowisku oraz zapisu dotyczącego przedstawienia Burmistrzowi Miasta Żarów 
rozliczenia finansowego, zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 
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