Uchwała Nr XXII/178/05
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 14 grudnia 2005 r
w sprawie: utworzenia Biblioteki Publicznej w Bytomiu Odrzańskim.
Na postawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust.l i art.42
ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zm.),
art.8 ust.2 pkt 2,art. 11 ust. 1 i 3,art. 19 ust.2 ustawy z 27.06.1997 o bibliotekach ( Dz. U. Nr
85 poz. 539 ze zm.) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowwadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 200Ir. Nr 13 poz. 123 ze zm.)

uchwala się, co następuje
§1. Tworzy się jednostkę organizacyjną kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna
w Bytomiu Odrzańskim.
§ 2. Biblioteka Publiczna jest następcą prawnym Biblioteki Publiczno-Szkolnej
w Bytomiu Odrzańskim.
§ 3.Środki niezbędnie do funkcjonowania nowo utworzonej jednostki zapewni
Burmistrz Miasta i Gminy w ramach budżetu gminy.
§ 4.Biblioteka Publiczna w Bytomiu Odrzańskim prowadzi działalność w
oparciu o statut w następującym brzmieniu:
i. Przepisy ogólne

§1

1 .Biblioteka Publiczna w Bytomiu Odrzańskim działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U.Nr.85poz.539 ze zm)
2. Ustawy 25 października 199Ir.o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 200Ir. Nr 114poz.493 ze zm),
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001r Nr 142
poz. 1591 ze zm),
4.niniejszego statutu,
5. innych przepisów prawnych.
2.Biblioteka jest gminną instytucją kultury, działającą w obrąbie krajowej sieci
bibliotecznej.
3. Biblioteka Publiczna posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru
instytucji kultury prowadzonego przez Gminę.

4.Nadzór administracyjny i finansowy nad Biblioteką sprawuje Burmistrz
Miasta i Gminy.
5.Nadzór merytoryczny pełni Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Zielonej
Górze.
6. l.Bibloteka prowadzi działalność na terenie Gminy Bytom Odrzański.
2.Biblioteka ma siedzibę w Bytomiu Odrzańskim przy ul.Kożuchówskiej 15.
7.Biblioteka używa następujących pieczęci:
1. podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby,
2. okrągłej z napisem w otoku " Gmina Bytom Odrzański „ a po środku
„ Biblioteka Publiczna " do oznaczania księgozbioru.
§2
II. Cele i zadania biblioteki
1.Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych,kulturalnych
i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy
i kultury.
2.Do szczegółowego zakresu działania biblioteki należy:
1.Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych
ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu
oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem
szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych.
3.Prowadzenie działalności informacyjno -bibliograficznej.
4.Prowadzenie czytelni.
5.Popularyzacja książki i czytelnictwa.
6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania
kultury,organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb
oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
7.Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
8. Udostępnianie zasobów internetowych.
3.1.Realizacja celów określonych w ust.ljest ogólnie dostępna i bezpłatna.
2.Biblioteka może pobierać opłaty za usługi określone ustawą o bibliotekach
na zasadach i warunkach określonych przez Dyrektora w regulaminie
korzystania z biblioteki.
3. Wysokość opłat nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.
4. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Biblioteki.
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§3

III. Organy biblioteki i jej organizacja

1.Biblioteką kieruje dyrektor jako organ zarządzający, reprezentuje ją na zew nątrz w ramach udzielonego pełnomocnictwa, ponosi odpowiedzialność za
całokształt działalności biblioteki.
2.Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Bytomia Odrzańskiego
który jest jego bezpośrednim zwierzchnikiem.
3.Szczegółową organizacją wewnętrzną biblioteki oraz zakres działania poszczę
gólnych komórek organizacyjnych ustala dyrektor biblioteki w regulaminie
organizacyjnym, który zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy.
Ą.Bibloteka może prowadzić oddziały dla dzieci, filie i punkty biblioteczne oraz
inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
§4
IV. Gospodarka finansowa biblioteki
1 .Bibioteka prowadzi samodzielną gospodarką finansową w ramach posiada nych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2.Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest coroczny plan działalności
zatwierdzony przez dyrektora uwzględniający wysokość rocznej dotacji
organizatora.
3.Źródła finansowania działalności Biblioteki:
l. dotacje organ izatora,
2.wpływy z prowadzonej działalności w tym m.in. z opłat za usługi i innych
dozwolonych prawem źródeł
4. Biblioteka prowadzi gospodarką finansową na zasadach obowiązujących
instytucje kultury.

V. Postanowienia końcowe
Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego
nadania."
& 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
& ó.Traci moc uchwała Nr IX/65/99 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z 03.09.1999 r. w sprawie: utworzenia Biblioteki Publiczno-Szkolnej
w Bytomiu Odrzańskim.
& 7.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

