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UCHWAŁA NR LI/531/2018
RADY MIEJSKIEJ W BIECZU
z dnia 28 maja 2018 roku

w sprawie zmiany nazwy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu oraz nadania statutu
Bibliotece Biecz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 994), art. 9 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 862 ) oraz art.8 ust. 2 pkt 2 i art. 11 ustawy
z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 574), Rada Miejska w Bieczu uchwala co
następuje:
§ 1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Bieczu otrzymuje nazwę Biblioteka Biecz.
§ 2. Nadaje się statut Bibliotece Biecz w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXII/302/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z 23 listopada 2012 roku w sprawie
nadania Statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Bieczu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biecza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Andrzej Bochenek
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Załącznik do uchwały Nr LI/531/2018
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 28 maja 2018 r.
STATUT BIBLIOTEKI BIECZ
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Biblioteka Biecz zwana dalej ,,Biblioteką”, została utworzona na podstawie Uchwały Powiatowej
Rady Narodowej w Gorlicach z dnia 9 maja 1949 roku.
2. Biblioteka działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego statutu.
§ 2. 1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Biecz.
2. Biblioteka używa skróconej nazwy w brzmieniu ,,BB w Bieczu”.
3. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru instytucji kultury prowadzonego
przez Gminę Biecz pod Nr 3 i posiada osobowość prawną.
§ 3. 1 Siedziba Biblioteki mieści się w Bieczu, a podstawowym jej terenem działania jest Gmina Biecz.
2. Biblioteka realizuje swoje działania bezpośrednio w swojej siedzibie oraz za pośrednictwem filii
zlokalizowanych w Binarowej, Głębokiej, Libuszy, Rożnowicach.
3. Filie nie posiadają osobowości prawnej.
4. Biblioteka może prowadzić działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
§ 4. Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki sprawują:
1) Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie,
2) Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach realizująca zadania biblioteki powiatowej.
Rozdział 2.
Cele i zadania Biblioteki
§ 5. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz
uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
§ 6. Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki, w tym filii należy:
1) gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów
dotyczących własnego regionu,
2) wytwarzanie materiałów informacyjnych,
3) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń
międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób
niepełnosprawnych,
4) prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnienie informacji własnych
i zewnętrznych,
5) popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa,
6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i towarzystwami w rozwijaniu
i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja
§ 7. 1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor.
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2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Biecza zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Kandydat na stanowisko Dyrektora może być wyłoniony w drodze konkursu.
4. Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych
wymagane jest współdziałanie dwóch osób tj. Dyrektora i Głównego Księgowego lub osób przez
nie upoważnionych.
§ 8. 1. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor.
2. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora w drodze
zarządzenia, po zasięgnięciu opinii zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział 4.
Źródła finansowania
§ 9. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną
gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania oraz
obowiązującymi przepisami.
§ 10. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora
z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
§ 11. 1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
2. Źródłami finansowania działalności Biblioteki są:
1) dotacje podmiotowe od Organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych
zadań statutowych, w tym na utrzymanie oraz remonty obiektów,
2) dotacje celowe od Organizatora na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
3) dotacje celowe od Organizatora na realizację wskazanych zadań i programów,
4) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa,
5) przychody z prowadzonej działalności kulturalnej, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,
6) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
7) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
3. Biblioteka może w granicach określonych ustawą o bibliotekach pobierać opłaty za usługi biblioteczne.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 12. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
Wiceprzewodniczący Rady
Andrzej Bochenek

