UCHWAŁA NR XIII/123/2020
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH
z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1571 i 1815) oraz art.13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1983 i 1608, z 2019 r. poz. 115, 730 i 1696) w związku z art. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku
o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1479) Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach, przyjętego Uchwałą
Nr XIV/86/2003 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie przekształcenia
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w instytucję kultury pod nazwą: „Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Kisielicach” (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2004 r. Nr 10, poz. 189, 2004 r. Nr 16, poz. 252),
któremu nadaje się brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc:
1) § 2 Uchwały Nr XIV/86/2003 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie
przekształcenia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w instytucję kultury pod nazwą: „Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Kisielicach” (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2004 r. Nr 10, poz. 189);
2) Uchwała Nr XV/2/2004 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie dokonania
korekty w treści Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach stanowiącego załącznik do
Uchwały Nr XIV/86/2003 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie
przekształcenia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w instytucję kultury pod nazwą: „Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Kisielicach” (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2004 r. Nr 16, poz. 252).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Kisielicach
Waldemar Różański
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Załącznik do uchwały Nr XIII/123/2020
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 22 stycznia 2020 r.

STATUT
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KISIELICACH
Rozdział I
Postanowienia ogólne.
§ 1.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach, zwana dalej Biblioteką, działa na
podstawie przepisów:
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U z 2019 r., poz. 1479 z późn.
zm.);
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.869 z
późn. zm.);
4) niniejszego statutu.
Rozdział II
Nazwa, siedziba i teren działalności Biblioteki
§ 2.
1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której Organizatorem jest Gmina Kisielice.
§ 3.
1. Siedziba Biblioteki mieści się w Kisielicach przy ulicy Polnej 1.
2. Obszarem działania biblioteki jest Gmina Kisielice.
3. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury
prowadzonego przez Organizatora.
4. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
5. Biblioteka używa prostokątnej pieczęci z nazwą i adresem biblioteki w pełnym brzmieniu, a
okrągłych pieczęci z nazwą biblioteki do identyfikacji zbiorów.
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Rozdział III
Cele i zadania biblioteki
§ 4.
Celem biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych
społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.
§ 5.
Do podstawowych zadań biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych
służących rozwijaniu potrzeb czytelnictwa i informacji;
2) obsługa użytkowników, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, oraz
wypożyczanie na zewnątrz;
3) prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji
własnych i zewnętrznych;
4) popularyzacja książek i czytelnictwa, informacji i wiedzy;
5) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury oraz
organizacjami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i
informacyjnych społeczeństwa;
6) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
§ 6.
Biblioteka w miarę posiadanych środków finansowych może podejmować różne inne działania
wynikające z potrzeb społeczeństwa w zakresie jej celów statutowych.

Rozdział IV
Organizacja i zarządzanie biblioteką
§ 7.
1. Biblioteką zarządza i reprezentują ją na zewnątrz dyrektor, którego powołuje i odwołuje
Burmistrz Kisielic na zasadach i w trybie określonym we właściwych przepisach.
2. Pracowników biblioteki zatrudnia i zwalnia dyrektor biblioteki.
3. Organizację wewnętrzną biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora.
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§ 8.
Przy bibliotece mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, kluby, stowarzyszenia, fundacje
powołane na podstawie odrębnych przepisów.
Rozdział V
Nadzór nad działalnością biblioteki
§ 9.
Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania biblioteki sprawuje Burmistrz Kisielic.
§ 10.
Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna
w Olsztynie.
Rozdział VI
Gospodarka finansowa biblioteki
§ 11.
1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi
samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków na zasadach określonych
we właściwych przepisach, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych
przychodów.
3. Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest roczny plan finansowy ustalony przez
dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej uchwale budżetowej Organizatora.
4. Obsługę finansowo-kadrową sprawuje Urząd Miejski w Kisielicach.
§ 12.
1. Źródłem finansowania Biblioteki są przychody z prowadzonej działalności, dotacje
podmiotowe i celowe, w tym od przyznane w uchwale budżetowej Organizatora dotacje
podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań
statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów oraz celowe na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz na realizację wskazanych zadań
i programów, a także środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
2. Przychody z prowadzonej działalności przeznaczone są na działalność statutową biblioteki.
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3. Biblioteka tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 13.
Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
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