7J'ďąenik do
t.Iĺ{rw ďy IrTr

)ilV/l

Reł Miej*iej

09199

Żyra'dowa

z ĺhia 25 üĺtoĺra.lo 1999 r.

STĺ\TIiT

I\{ĺejskĺe,iRĺbliotekĺPu blicznej
im. Pawłg Hulki - Laskowskiego

w Żvraľclowie

ĺ. Postaĺlowĺenia ogolne

$1

Miejska Bihliotęka Publicma im. Pawła Hulki-L,askowskiego w Z,yraľdowie
zwana dale1 ''ľlrblioteką'' dzała na podstawe:
l. Ustawy zdnia8 marca l990 r' o salTorządzie gnínnym (Dz.tJ' z1'996r.
Nr 13, poz.74 zpőim. m.);
2. Ustawy zďnia27 ęzęrwęa1997 r, o bibliotękach (Dz.U, z1997 r. Nr E5,
poz. 539);
3. Ustawy'z dnia 75 pażdaernika 199l r. o orgaĺrizĺt*'aniu i prowadzcniu
działalnościkulturzüncj (tckst jcdnoliry* Dz..U z.1997 r. Nľ 710, poz,. 7ŻI
zpaŕn. ar'.);
.{ Ustawy zdľjaŻ4llpca 1998 ľ. cr z-tlliarrie ľriektóryclr ii^ĺitaw-.ikľeslającyclr
konlpetencie orgzurów adĺrlinistracji publicalej w zrľiązku z ľętlurtlą
ustrcl-itrwapańsĹwa (Dz.U. z1998 r' |,ĺľ106. pc'z. 6ó8);
5. Niniejs zego Statutu.
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oteka j est sam orząĺĺowąj ednostką oľganizacyj n ą kuitury wch odz4p, ą

skład ogólnokrajoweJ sieci hibliotecmej.

$3

Siedzĺhz' Bihiioteki jest mĺasta'Ż'ytarđow,a teręneľn jej <lziałania jest równie.z
n'ias,to ?-yĺar Iłw.

$4

l3ezpclśrednl nadzór nad Llihlioteką spra\Mtu e Zarząĺ;L IVtiasta. Naĺ[z_ór
merytclrycm|y nad Biblioteką sprawuje Biblíoteka Publicma- M, St, Warszarľy Biblioteka Głórłną pełniąpa rclę Biblioteki Wo.jeu'odzkiej dla rvojewódtsva
maz.orvieckiego,

$s

Biblioteka uĄwa pieczęci okľqgłej' ľ*wierająpej po środku*"izeľunek oľłą
a rv otoku napis z.nazvĺąBiblioteki tr'peľnyĺn brmlieniu.
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II. Cele ĺ zadania Bĺbliotekĺ

$6

Bibliotęka sfuży romijaniu i zaspokajaniu potrzcb czytelniczych
í informacfrnych mieszkanców, upowszec,hnĺaniu więdzy i naukĹ ronvojowĺ
kultury, dba o sprawne fuirkcjonowanie sieci bibliotecmej na tęrenie miasta.

$7

Do podstaworłych zadań Biblioteki naleĘ w szczególności:
opratowywanie i przechowywanie m ateńďów biblioteczrych
1 . Grom adzęni€'
słuĄpych roznvijaniu crytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb
inform aqfr nych edukacyj nych i sam olaztałceĺriouycĘ ze sznze golm/rr'
uwzględnieniem mateńďów dotycąpych własnego regionu'
2. Udostępnianie zbiorów na miejscu' wypoĘczalrie na znwn$rz., prowadzenie
liotecznej.
organizowanie crytelnictwa i udostępnianie m ateńďów bibliotecmych
ludziom chorym i niepeforosprawÍlym.
Pľowadzeĺrie deiďalności bibliogrďrcmej.
Tworzenie i udostępnianie własrrych komputerorvych bae danych:
katďogowych bibliograficmych i faktograficaych.
Popularyzĺcja ksiqíki i cryteĺniďwa
organizacja ťorm precy z crytelnikiem, sfuż:ąpych popularyzowaniu sztuki,
nauki oraz upowszechnianię dorobku kultrľďnęgo regionu.
lVspółdziďanie z bibliotekami innych sieci, insĘrtucjami upowszeclrniania
kultury' oryanizanjami i towaľ4ystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb
oświatowych i kulturúrych spďeczeĺlstwa.
wym iany m iędzyb

3.

4'
5.
6.
7.

8'

ib

st

Biblioteka może podejmowac inne zadania łvynikaj we z potrzeb środowiska
III. organy Biblioteki i jei oľganizacja.

$e

Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnościąreprezenfuje
Bibliotek ę na' ztvtjnątrz i je*'t za nią odpowiedziďny. ĘrelłÍorapowofuje
i odwołuj e ZarząA Miasta po zasięgnięciu opinii meýorycimej komisji Rady
Miejskiej Żyraľdowa.
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W Bibliotece zafrudnia się pracowników sfużby bibliotecmej, administracy.1nej
oľaz obsfugi. Na stanowiskaph bibliotekaľskich powfumi być zatrudnieni
pracorvnĘ z kwďifikacjami bibliotekaľskimi a w raeię pottzeby specjaliści
rnrrych zawodów aľiqpffrych z jej działúrością.

-3Pracorvníków Bíblioteki zatľufuią awansuje i zwalnía đyrektorBiblioteki,

$1r

Ąrrektor i pracovĺniry Biblioteki powinni posiadac kwalifikacje odpowiednie
do zajmowanych stanowisk i pehionych funkcji okeślonew odrębnych
przepisach.

$12

Wyna'godzerria pracorvników Biblioteki olĺľeślonesą ne podstawie właściwych
przepisów prewe właściwychdla bibliotek publicmych jalĺo insýtucji kultury.

$13

Ęrrektor Biblioteki jest obovriąI*lrry do przestrzeganiadysqrpliny budżetowej.

$14

Biblioteka prowadzi wyporyczalnie, crytelnie, oddziaý dla deieci, filie
biblioteczre, pmkĘ bibliotecme' a tď<'że iĺľrekomĺ5rki organizacyjne shĘpe
zaspokajaniu potlzeb crytelniczych i kultuaĺno-ośrr'iatoÝrych uzytkowników.

$rs

Szczegółową oľgan izanjęwewnętľzĺą Biblioteki określaregulam in
organizarcyjny oprapowany pruełdyrektora a zaturierđzany pÍzez, Zatąd
Miasta.

$tó

Przy Bibĺicltęce i jej Íitiach mogądziałać kołaprfraciół biblioteki?
ĺtowarryszeni*i fundacje - zgodĺrie z obowią,zrrjąpymi przepisami.

IV. Gospodaľlĺa Flnansowa BlbľoÚekl

$17

Biblioteka pľowadzi gospodaĺkę finan,$ową na'łasulach określonych dla
zakładów budżetowych.
Podstawą gospodaľki ťuransowej Biblioteki jest rocmy plan finansowy,
opracowany przez dyrektora a zafwierdzany ptzezzeľ?Ąn Miasta
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Bibliotekajest finansowan& z budzetu Gminy, atakże z dochodów własnych,
daľowi.ar" đotacjicelowych i z innych żÍődeł.

$le

l , Usługi bibliotekarskie są bezpłatne.

2. Zuusługi mogą być pobierane opłaty i w prą1padkach określonych
w trstawie o bibliotekach wpł,wľy przemaszas na cęle stailrtowe.

$20

Biblioteka możp oľganizowac i prowadzić działďnośćku]trľalną - innąruz
okreśionaw $ 7 niniejszego stafufu - na podstaurie przepisow o działalności
gospođarczej'
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V. Postanoĺ'ienia końcowe

$2r

Uchwałę w sprarrrię nadania lub zmiany Stafirtu Bibliotęki podejmuję Rada
Miejska Żyrarctowa'
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Filie ĺ odđziaĘMiejskiej Biblioteki. hrblĺc'ilci
im. Pawh Hulki - I"askĺrunkĘo w Z''raľđowie

1.

Centďa
- oddaał dla Dzieci Nr l

2. Filia Nr 2
- oddeiał dla Ddęci Nr 2
3. Filia Nr 3
4. Filia Nr 5
5. Filia Nr ó ( Fabrycma)

u[. Mostowa

Nr

I

ul. Wittenberga Nr 3
ul. N{oniuszki Nr 13
ul. F. de Girarda Nr E
ul. I Maja Nr 52

PtriŹ]EvVoD

Rađylvíiejs

ngr |łłodzi

CY
o\^/a

