
UCHWAŁA NR XLV/343/2018
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i art. 11 ust. 3 Ustawy z dnia 27 czerwca 
1997 roku o bibliotekach ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 574 ) Rada Miejska w Ożarowie uchwala, 
co następuje:

§ 1. 

Nadaje Statut Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 3. 

Traci moc Uchwała Nr XLII/308/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2018 roku                 
w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie.

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej

Krystyna Wieczorek
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Załącznik do Uchwały Nr XLV/343 /2018 

                                                                                                      Rady Miejskiej w Ożarowie  

  z dnia 15 maja 2018 roku 

 

 

 

STATUT 

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY 

IM. WITOLDA GOMBROWICZA W OŻAROWIE 

 

I. PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. 

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie zwana dalej 

Biblioteką została utworzona na mocy Zarządzenia Nr 2/84 z dnia 14.12.1984 r. Naczelnika 

Miasta i Gminy w Ożarowie i działa na podstawie: 

 

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862) 

2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r., poz. 574) 

3. Niniejszego statutu. 

§ 2. 

Siedziba Biblioteki mieści się w Ożarowie przy ul. Spacerowej 12, a terenem działania jest 

Gmina Ożarów. 

Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej i podłużnej zawierającej pełną nazwę i adres : 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy  im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie, 27-530 Ożarów, 

ul. Spacerowa 12. 

§ 3. 

Organizatorem Biblioteki jest Gmina Ożarów, która zapewnia środki potrzebne do utrzymania 

i rozwoju instytucji. Organizator ma obowiązek zapewnić bibliotece przede wszystkim: lokal, 

środki na wyposażenie i prowadzenie działalności bibliotecznej, a zwłaszcza zakup zbiorów 

bibliotecznych oraz doskonalenie zawodowe pracowników. 

 

§ 4. 

Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury, 

prowadzonego przez Organizatora pod nr 1 w dniu 15.03.1992 r. 

Biblioteka wchodzi w skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej. 
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§ 5. 

1. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki oraz wsparcie fachowe udziela 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach. 

2. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania Biblioteki sprawuje Burmistrz Ożarowa. 

 

 

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI 

 

§ 6. 

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i 

informacyjnych mieszkańców Gminy oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury. 

 

§ 7. 

Do podstawowych zadań Biblioteki należy: 

 

1. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, zwłaszcza 

dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentującym jego dorobek kulturalny, 

naukowy i gospodarczy. 

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz 

prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb 

dzieci, młodzieży, osób dokształcających się i niepełnosprawnych. 

3. Prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji 

własnych i zewnętrznych. 

4. Organizowanie różnego rodzaju imprez popularyzujących wiedzę, książkę i czytelnictwo. 

5. Współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami, stowarzyszeniami 

w zakresie rozwijania i zaspokajania kulturalnych oraz oświatowych potrzeb mieszkańców 

Gminy. 

6. Współpraca z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. 

7. Tworzenie baz danych o zbiorach. 

8. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. 
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§ 8. 

Biblioteka może podejmować inne działania mające na celu zaspokajanie potrzeb środowiska 

oraz realizację ogólnokrajowej polityki bibliotecznej. 

 

III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA 

 

§ 9. 

1. Biblioteką zarządza Dyrektor i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Ożarowa w trybie przepisów ustawy  

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

 

§ 10. 

1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz 

obsługi. W miarę potrzeb mogą być zatrudnieni specjaliści innych dziedzin związanych  

z jej działalnością. 

2. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki. 

3. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są w oparciu o Regulamin 

Wynagradzania. 

§ 11. 

1. Biblioteka prowadzi Wypożyczalnię dla dorosłych, Czytelnię, Oddział dla dzieci oraz      

3 wiejskie filie biblioteczne. 

2. Bibliotekę tworzą: 

1) Biblioteka Główna w Ożarowie, ul. Spacerowa 12. 

2) Filia biblioteczna w Glinianach, ul. Rynek 48. 

3) Filia biblioteczna w Jakubowicach 46. 

4) Filia biblioteczna w Lasocinie, ul. Rynek 20. 

 

§ 12. 

 

Zasady i warunki korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych określają regulaminy nadane 

przez Dyrektora Biblioteki. 
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IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI 

 

§ 13. 

1. Biblioteka jest samorządową instytucja kultury i prowadzi gospodarkę finansową na 

zasadach ustalonych w ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalany przez 

Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora. 

3. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi 

samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności 

ich wykorzystania. 

 

§ 14. 

Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów 

określonych przepisami prawa, w tym dotacji otrzymanej z budżetu Gminy, dochodów 

własnych oraz innych źródeł. 

 

§ 15. 

1. Usługi świadczone przez pracowników Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne  

z zastrzeżeniem pkt. 2, ust. 1. 

2. Biblioteka może pobierać opłaty za: 

1) kopiowanie, skanowanie, wydruki, udostępnianie niektórych materiałów 

bibliotecznych w nowych technologiach, sprowadzanie materiałów bibliotecznych       z 

innych bibliotek. 

2) niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów. 

3) uszkodzenie, zniszczenie, lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych. 

3. Wysokość opłat, o których mowa w pkt. 2, ust. 1 nie może przekraczać kosztów wykonania 

usługi. 

4. Środki pochodzące z opłat określonych w pkt. 2 mogą być wykorzystane wyłączne na 

finansowanie działalności statutowej. 

V. PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 16. 

1. Statut Bibliotece nadaje Rada Miejska w Ożarowie. 

2. Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania. 
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UZASADNIENIE

Zmiany w przepisach prawa oraz kilkakrotna nowelizacja dotychczasowego statutu spowodowała

konieczność nadania nowego. Niniejsza zmiana statutu ma na celu również dokonanie aktualizacji nazwy

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ożarowie , której nadano im.Witolda Gombrowicza. Stąd też zaszła

konieczność podjęcia niniejszej uchwały.
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