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STATUT

Miejskiej Bibliĺlteki Publicznej
ĺm. Pawlĺ Hulkĺ - Laskowskĺego
w Żyrlľdowĺe
I. Postanowienia ogólne

$r
Miejska Biblioteka Publicana im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie
zrvana dďej ''Biblioteką'' dziďa na podstawie:
I ' Aktu o utwoľzeniu inĄrüucji kultury pod nazłlrąMiejska Biblioteka

Publicma wŻyrardĺlwię zďnia l gruĺlnia l991 r.
2. Ustawy zdnia8 marca 1990 r. Ö satnoĺządae sminnym (Dz.U. z7996r.
Nr 13' poz. 7 4 z p,őźn. m.),
3. Ustawy z drria Ż7 czercłca 1997 ľ. o bibiiotekach (Dz'U. z 1997 ľ. Nr 85,
poz. 539 zpoźn'ml.');
4. LJstauy zdntaŻS paździemika 199l r. o oľganizowaniu i prowadzeľriu
'72I
działalnościkulturnlnej (telĺst jednoliý Dz'U z 1997 r' Nr l l0, poz
zpőźn. n.);
.5. Niníejs zego Statutu.

$2
liotęka j est s am orzqlową j ędnostką organizacyj ną kultury wchoďzqpą
w skład ogłilnokĺajowej sieci bibliotecmej.
I} ib

$3
Biblioteki jest miasto Żyrańów, a tcreĺrem jej działania jest
równiez m iasto Zyrarĺlow.
2. Biblioteka jest wpisľla <lo reiestru Insýtucji Kulfury Gminy Żryľaľdťlwpocl
numęrc'rl dwa
1

. siedzibą

-Ż-

s4
Bezpośredni nadz,ór nad Biblioteką sprawuje Ĺaruąd Miasta- Nadzor
męrytorycmy nad Biblíoteką sprawuje Biblioteka Publiczla M. St. \Marszarvy Biblioteka Główną pehriąpa rolę Biblioteki Vŕojewódzlĺiej dla województwa
mazowieckiego.

$s
Riblioteka u.rywe pieczęci okrągłej, zawierajqpej po środku wizerunek orłą
a w otoku napis znsu:{NąBiblioteki w pełrym brmrieniu.
II. Cele i zadania BiblioÚeki

$6
Biblioteka słuzy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb c'zýelniczych
i infoľmac$nych mieszkuiców. upowszechnianiu wiedry i nauki, rozwojowi
kultury. dba o spra}vnę funkcjonowanie sieci bibliotecanej naterenie miasta-

$7
I)o podstawowych zadańBiblioteki nalery w szczsgolności:
l . Gľomad z'ęnie' oprácow!Ąľanie i przechowynĺanie m ateľiałów
bibliotecmych słuzących ronrij aniu czytelnic,twa or8z zaspokaj aniu
p otrzrb inÍ'orm acyj nych' edukacyj ľrych i s am oksztďceniowych, ze
szczegolnym uwzględnienięm m ateriałów dotyczących własnego regionu
2' Udostępnianie zbiorów na miejscu' wypoĘczarlie na zewnąfrą
p r trrł'aĺlzen ie wym iany m iędzyb ib liotecmej .
3 . oryanaowanię crytelnictwa i udostępnianie m ateriałów bibliotecznych
ludziom choIynr i niepehospre\ľnym.
4. Prowadzenie dziďďności bibliograficme1.
-5. Tworzenie i udostępnianie rvłasnych komputerowych baz. đanyclr:
kat alo gowych' b ib lio graficmych i fakto gľ'aficzny cll.
6. Populary'raĺ:jtksiążkii c.zytelnictwa.
7. organizasja tbrm praĄr zczýeln;l<iem. służ:ąp1rch populaĺyzowaniu sztuki,
n arrki oraz upowszechnianie dorobku kulturďĺrego regionu.
8. Współdnałanie z bibiiotekami innych sieci. insąvrucjami upowszechniania
kuirury, organiznľjami i towaÍryst$ŕami w ronrijaniu i zaspokajaniu potrzeh
ośurĺatorlvychi kultľalnych społeczeńs'twa.

-3s,
ľ}ibliotekamożę podejmowac inne zadania wynikającę z potrzeb środowiska.

lII. oryany Btbllotekt l jej orgaĺrlzacJa.

$e
Na czelę Bíblioteki stoi dyektor, który kieruje jęj działalnościąreprezentuje
BiblioteĘ na zewnątrz i jest zaniąodpowiedzialny. Ęnektora powofuje
odwofuje Zarząd Miasta po zasięgnięciu opinii właściwychnviąĺłów
z-awodorłych (Ąrrektor może być tďtże rłyłoniony w đrodzekonkusu).

i
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W Bibliotece zatrudnia się pľacowników sfu.żby biblioteczle_i, arlľninistľacyjnej
(lrÉľZobsfugi. Na st'anowiskach biblioĺekaltkich powfuľri być zatrudnieni
praľowniw! z kwalifikacjami bibliotekarskimi a w tuie potľzeby specjďiści
innych zawodów aľiąpan;vch z jej dziďajnością
$

ĺt

Dyrektor i pracownĘ Biblioteki powfuni posiadac kwalifikaĺje oĺlpowiednie
do zajmowarrych stanoľrrisk i pehionych ťunkcji określonew odręhnych

przepisach.

s12
1' Ąrrektor Biblioteki jest kierownikiem zď<ładu pracy, ktory pdejmuje
crynności prawne w stosunku đowszystkich pracownikow Bibliotęki, a
szszegolności w przedmiocie zatrudnianią zuĺolnieri i awansclrv.
2" Crynnościprawnye w stosunku do Ąrrektora Biblioteki podejmuje

Prerydent Miasta Żyratdowa

lv

.

$13
Riblioteka pr<lwaĺlzi wypclryczalnie, clrytelnie, ĺlddziaý dla cLzięĺ;i, filię
biblioÚęcme' punkĘ biblitlteczre, a także inne komórki organizaĄne sfużąp.e
zaspokaj aniu potrzeb crytelnicrych i kultwďno-oświatowych uĄvtkowników'

4
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Przy Bibliotece

i j"j

stowaľzyszęníai fundacje

tiliach mogą działaś,koła prąfraciół
_

bibliotękl"

zgodnie z obowiągująrymi przepisami.

IV. Gospodarka Finanson'a i Majątek Bibliotekĺ

$ls
1

.

Biblioteka prowadei

sam od zielną gospodaľkę ťmansową j ako insĘĺtucja

kultury.
2. Frľrdtlsze Biblioteki lokowane sąna właĺnymrachrľrku bankouyrn.

$16
Podstawą. gospodarki finansowej Biblioteki jest roczly plan .fnansowy,
opracowany Przez Dyrektora Bibliotekl opiniowany pÍzez ZaruąÄ' Miasta

Z,yľardowa

$17
Dochody Biblioteki stanowią środkiuryskane z:
1/ đotacjiz budżetu miastą
2/ dochodow właĺlrych,
3/ darowim,
4/ dotacji celowych,
-5/ iĺurych foódď.

$1r
l . Usługi bibliotekaľskie są bez4łanĺle.

2. Biblioteka może świadcryc odpłatrrie usługi zprzemĺ'freeniem urysknnych
w ten sposób środków na cele statutowe.
3. Biblioteka nroze orgmizować i prowadzi,śdziałďnośćkulalra]ną - innąniz
crkľeślonaw $ 7 niniejszego s'tafufu _ na podstawie przepiĺów

o ĺlziałďnościgosp oď,aĺczej'

-5-

$le
Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydaelonyrn i nabytym mieniem
oraz prowadzi sam odzięlną gospodaľkę w ram ach posiadanych środków,
ich wykorzystania
kieĄąp się zasadami efekĘłĺności
trwałe, stosująp przepisy doĘcząne
?/ Biblioteka moŹę zbywać śrođki
przedsiębiorstw panstwowych.
1/

Y. Postanowienia lĺońcowe

s20
Decyzje w sprawie nadania lub zrniany staÍufu Biblioteki podejmuje

f{.ada

Miejska Z.yrardowa-

$21
Í>rzęl<ształceĺrieBibiioteki

w inną instytucję, przekazarrie lub likwidacja może

nastąpió zgodnie z obowiąpuj qpym i przepisam i.
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Bllie i oddziały M
im. Pawla Hulki -

l. Centrďa

oddziď dla Dzieci Nr 1
2,, Filia Nr 2
- ođdziď dla Dzieci Nr 2
3' ľ-ilia Nr 3
4. Filia Nr 5
5. FiIía Nr 6 ( Fabrycara)
-

ul. Mostowa Nr I
ui. Wiĺenberga Nr 3
ul. Moniuszki Nr 13
ut' F'. de Gřaĺda Nr 8
ul. I Maja Nr 52
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