
w Fiasee?'TLLe
UCHWAI,A NR 1139DfiXTXI2OI3

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

z dnia23 paldziernika2}l3 r.

w sprawie zmiany Statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno w Piasecznie

Napodstawie art.lB ust.2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samoruqdzie gminnym (tj.Dz.tJ.z2}l3r.poz.
5942e zm.), art.13 ust.2 ustawy zdnia 25paldziemika 1991 r. oorganizowaniu iprowadzeniu dzialahbSci
kulturalnej (ti'Dz.U.22012r. poz. 406), oraz art.ll ust. I i ust.3 ustawy zdnia2T czerwca 1997r. o bibliotekach
(tj. Dz.U. 22072r, poz.642 zp62n. zm.- Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co nastgpuje :

$1.
Uchwala sig nowy Statut Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno w Piasecznie, stanowi4cy zal4cznik NR
I do niniejszej uchwaty.

$2.
wykonanie uchwaly powierzyd Burmistrzowi Miasta I Gminy piaseczno,

$3.
Traci moc zal1cznik nr 2 do Uchwaty NR 158I/LIIII2OIO z dnia 10 listopada 2010r. -Akt o podziale samorz4dowej

iry1f!..;i kultury-Miejsko-Gminnego osrodka Kultury w Piasecznie i utworzeniu Centrum Kultury w piasecznie
i Biblioteki Miasta i Gminy Piaseczno sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Miasta i GminyPiaseczno.

$4.
Uchwala wchodzi w Lrycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa
Mazowieckieso.
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Uzasadnienie

ustawy zdnia 27 czerwca l997r.o bibliotekach (tj.
paidziernika I997r. o organizowaniu i prowadzenie

welizacja ta opublikow ana zostala w Dz. rJ . z 201 1r. Nr
dostosowania statut6w do nowych wymog6w

pp uj e dotychczas owy plan dziatalno 6 ci ; wskazani e
rju dotacji przekazanych przez Organizatora. Wydanie

niniejszej uchwaty ma na celu zachowanie zgodnosci migdzy treSli4 statutu Bibliot;ki a oboiipzuj4cym aktualnie
stanem prcwnym w przedmiotowym zakresie.
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Srarur
Brnlrornrr PusLrczNEJ Mrasrn r GvuNy pr.q.snczxo

R.O.ZDZTAN,I

PosraxowrnNra Oc6r,Nn

$1

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno, zwana dalej ,,Bibliotek4", jest samorzqdowq
Instytucj4 Kultury posiadaj4c4 osobowoS6 prawn% dzialajqcqw szczeg6lnosci na podstawie:

1) ustawy z dnia27 czerwca 1997 roku o bibliotekactL(t. j,: Oz.U. z20l)r. poz.642 ze
zm.),

2) ustawy z dnia25 pu2dziernika 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu dzialalno6ci
kulturalnej (t. j.:Dz.rJ. z20l2r. poz.406),

3) niniejszego statutu.

$2

Biblioteka jest wpisana do gminnego Rejestru InstSrtucji Kultury pod numere m 312010.

$3

Biblioteka ptowadzi dzialalnoil biblioteczn4 w ramach zadah wlasnych gminy o charakterze
obowi4zkowym,

ZatEcznik do Uchwaty Nr 1139/XXXIX120I3

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia23 paldziemika2}l3 r.

1.

2.

3.

4

$4

SiedzibqBiblioteki jest Miasto Piaseczno, a terenem dzialaniaMiasto i Gmina piaseczno,
Gl6wna siedziba Biblioteki miesci sip w piasec znie przy ul. Kosciuszki 49,
W gl6wnej siedzibie funkcjonuje: Wypozyczalnia dia doroslych i mlodzie1y oraz oddzial
dla dzieci.
P.oza siedzib4 gl6wn4 funkcjonuj4 Filie: Piaseczno - Osiedle(Wypozyczalnia dla
dorostych imLodzrely oraz Oddzial dla dzieci) , ZalesieDolne , Zaleiieco.* , Gtosk6w,
Chojn6w, Jazgarzew, Bogatki oraz Zlotoklos , kt6re wykonuj4 zadaniao kt6rych mowa w
$ 8 (adresy Filii- Zalqcznik nrl do Sratutu).
Filie Biblioteki nie posiadaj4 osobowoSci prawnej.5.

$s

1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina piaseczno.
2' Nadz6r nad dzialalnoSci4 Biblioteki sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy piaseczno.
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3' Biblioteka wchodzi w sklad og6lnokrajowej sieci bibliotecznej. pod wzglEdem
met\rtorycznym dla Biblioteki wlaSciwe s4 Powiatowa Biblioteka Publiczna w piasecznie
oraz pelniTca funkcje Wojew6dzkiej Biblioteki Publicznej Biblioteka publjczna m, st.
Warszawy,

s6

1'Biblioteka u?ywa pieczpci podtuznej o pelnym brzmieniu z adresem siedziby.
2. B ib lioteka uLyw a lo go ( Zalqcznik nr 2 do S tatutu).

RoZDZIAL II
Cnr,n r zADANTA Brnr-rornrr

$e

Biblioteka podejmowad moze r6wnieZ dziaLania wynikajqce z potrzeb Srodowiska lokalnego,

$7

Biblioteka stu|y zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych, oswiatowych, kulturalnych
i informacyjnych spoleczehstwaoraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

$8

Do zakresu dzialaniaBiblioteki nale?y w szczeg6lnoSci:

1. Gromadzenie al6w bibliotecznych, ze szczegolnymuwzglpdnienie snego regionu oraz ichprzechowywanie.
2. Udostgpnianie na miejscu, wypozyczinie do domu oraz

prowadzeni e wypoizy czeri miEdzybibliotecznych.
3. Organizowanie czytelnictwa i udostEpnianie material6w bibliotecznych z

uwzglEdnieniem potrzeb dzieci imlodzieLy oraz os6b z dysfunkcjami.
4. Prowadzenie dziaLalnosci informacyjnej,edukacyjnej i kulturalnej.
5. organizowanie i prowadzenie r6znylh iorm ptuy ,izytelnikiem sluzqcychpopularyzacji

ksi4Zki, czytelnictwa, sztuki oraz nauki.
6' e z bibliotekami innych sieci, insty'tucjami upowszechniania kultury,

i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oswiatowych
spoleczeflstwa.

7. Wsp6lpraca ze Srodowiskiem tw6rc6w i artyst6w w zakresie upowszechniania wiedzy i
kultury.

8. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
9. Ochrona material6w bibliotecznych.
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sygnalizowanych w szczeg6lnos ci pnez uZytkownik 6w orazlokalne fundacie i stowarzyszenia.

$10

Biblioteka moze prowadzil dziaLalnoS6 naukow4 i wydawnicz4.

PIOZDZIAN,ITI
Z nnz4o z tNrE r oRGAN rz AC J A.

$1

1' Organem zarzqdzajqcym Biblioteki jest Dyrektor, kt6ry kieruje dzialalnolcj4 Biblioteki i
reprezentuje Bibliotekp na zewnqtrz. Dyrektora powoluje i odwoluje Burmistrz Miasta i
Gminy Piaseczno zgodnie z przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
dzialalnoici kulturalnei .

2

3.

w strukturze Biblioteki przewiduje siE mozliwo(i zatrudnienia
Dyrektora, zastppcp Dyrektora powoluje i odworuje Burmistrz Miasta
na wniosek Dyrektora.
W Bibliotece zatrudniony jest Gl6wny Ksiggowy, kt6ry ma
zarzqdzajqcego w rozumieniu przepis6w prawa pracy.

jednego ZastEpcy
i Gminy Piaseczno

status pracownika

$12

Do dokonlrvania czynnoSci prawnych w imieniu Biblioteki upowazniony jest Dyrektor
Bihlioteki lub jego pelnomocnik dziatajqcv w granicach udzieion.go p"ino-ocnictwa. w
zakresie praw i obowi4zk6w maj4tkowych Biblioteki wymagane jest wsp6ld zialanie dw6ch os6b,
tj' Dyrektora Biblioteki i Gl6wnego ksiEgowego lub os6i pri,"" ii"hupowaznionych,

$13

W Bibliotece zattudnia sig pracownik6w dziatalnoSci podstawowej, administracji orazobslugi.

$14

Pracownicy biblioteki zatrudnieni na stanowiskach bibliotekarskich
odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje okreslone w odrgbnych

sls
Szczeg6howq otganizacjQ wewnQtrzn4 biblioteki oraz zakres dzialania poszczeg6lnych
kom6rek or ganizacyjny ch ustala Dyrektor w Re gulaminie organizacyjnym.
Wynagrodzenia pracownik6w Biblioteki okreslane s4 na podstiwie oariUnych przepis6w,

powinni posiadad
przepisach.

I

2
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$16

Biblioteka mo2e prowadzil wypozyczalnie, czytelnie, oddziaLy dla dzieci, filie biblioteczne,
punkty biblioteczne oraz inne formy udostgpniania zbior6w bibliotecznych.

RoZDZIAI,IV
Gospouanxn FINANSowA BIBLIoTEKI.

216dLami
1)

2)
3)

t.

4)

s17

fi nansowan ia dzialalnoSci B iblioteki sq:
wptyrvy zprowadzonej dzialalnoSci, w tymztytuluoplat, okreSlonych w art. 14 ust.2
ustawy o bibliotekach,
wptywy z najmu i dzierzawy skladnik6w maj4tkowych,
dotacje podmiotowe i celowe z budzett gminy oraz dotacje otrzymywane z innych
2r6del, w szczeg6lnoSci dotacje zbudzetu pafstwa oraz otrzym.ywane od innych niz
gmina jednostek samorz4du terytorialnego,
darowizny, spadki, zapisy oraz inne srodki otrzymywane od os6b frzycznych l,tb
prawnych,
odsetki od lokat bankowych,
wptywy ze sprzeda?y skladnik6w maj4tku ruchomego,
inne wplywy, dozwolone prawem,

s)
6)
7)

2.

$18

Podstawq dzialalnoSci Biblioteki jest plan finansowy
zachow aniem wys oko 5 c i dotacj i Gminy pias eczno.
Dyrektor Biblioteki sporzqdza i przedklada Burmistrzowi
terminach sprawozdanie z dzialalnoici programowej
wykonania planu finansowego.

ustalony przez Dyrektora z

za kaldy rok w wymaganych
otaz sprawozdanie roczne z

$le

Biblioteka samodzielnie gospodarfie przydzielon4 i nabyt4 czpsci4 mienia oraz prowadzi
samodzieln4 gospodarkp w ramach posiadanych Srodk6w, kieruj4c sig zasadami efektywnosci ich
wvkorzvstania.

s20

uslugi Biblioteki s4 og6lnie dostgpne i bezpNatne, z zastrzeheniem g 2 1 .
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i

s21

1, Biblioteka moZe pobiera6 opLaty:

a' za usfugi informacyjne, bibliograficzne, reprograflczne oraz wypoityczenia
migdzybiblioteczne,

b, za wypo?yczanie material6w audiowizualnych,
c. w formie kaucji zawypoLyczone materialy biblioteczne,
d' za niezwr6cenie w terminie wypoLyczonych material6w bibliote cznych,
e. za uszko dzenie, zniszczenie lub niezwr6cenie material6w bibliotecznvch.2' Zasady i warunki korzystania z Biblioteki okresla regulamin nad,any prze2Dyrektora.

s22

Biblioteka prowadzi rachunkowoS6 wedlug zasad okreslonych w przepisach ustawy
o rachunkowo5ci.

Rozozttny
ZuTaNy STATUTU

$23

Zmiany Statutu Biblioteki moga byd dokonywane w trybie wlaSciwym dla jego nadania,to jest w
formie Uchwaly Rady Miejskiej.

Rady
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ZalqcznikNr I do Statutu - Adresy filii bibliotecznych

L.Piaseczno-Osiedle, ul. Szkolna 9, 05-500 piaseczno.

2.lm.Danuty ortowskiej w Zalesiu Dolnym, al. Kaszta n6w 12,05-501 Zalesie
Dolne.

3.Chojn6w, ul. Klonowa 16, 05-532 Orzeszyn.

4.Zalesie G6rne, ul. Wiekowej Sosny4, 05-540 Zalesie.

5.Gtosk6w, ul,Parkowa8, 05-503 Gtosk6w.

6.Jazgarzew, ul. Gt6wna 31, 05-502 Jazgarzew.

T.Bogatki, ul. Kr6lewska 9L,05-504 Bogatki.

8.Ztotoktos, ul. 3 Maja 30, 05-504 Ztotoktos.

I
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Zafqcznik Nr 2 do Statu

Logo Biblioteki Publicznej asta i Gminy Piaseczno

Miasta i Gminy seczno
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