
UCHWAŁA NR XX/150/2012
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU

z dnia 27 czerwca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej i nadania jej statutu 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, 
Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 
113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) i art. 11 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2001 r. Nr 
129, poz. 1440; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2004 r. Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 220, poz.1600; z 2011 r. Nr 112, 
poz.654, Nr 207, poz.1230) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 406) uchwala się co następuje: 

§ 1. Nadać statut Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sieradzu, którego treść zawiera załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza. 

§ 3. Traci moc załącznik do uchwały Nr 227/XXV//2000 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 14 grudnia 2000 

roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/152/96 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 11 kwietnia 1996 r. w sprawie 

utworzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej i nadania jej statutu. 

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Sieradza oraz zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Sieradzu 

Tomasz Olejnik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/150/2012 

Rady Miejskiej w Sieradzu 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIERADZU 

I . PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu, zwana dalej „Biblioteką”, została utworzona na mocy 

Uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XXII/152/96 z dnia 11.04.1996 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Sieradzu. 

2. Biblioteka działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r. 

poz. 406); 

2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; 

z 2001 r. Nr 129, poz. 1440; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2004 r. Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 220, poz.1600; 

z 2011 r. Nr 112, poz.654, Nr 207, poz.1230); 

3) ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 207 poz. 1230). 

§ 2. Biblioteka jest miejską jednostką organizacyjną kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, 

wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora pod pozycją nr 2 i posiada osobowość 

prawną. 

§ 3. Terenem działalności Biblioteki jest miasto Sieradz, siedzibą jest Sieradz, ul. Polna 36a. 

§ 4. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Organizator, która zapewnia Bibliotece środki niezbędne do 

jej utrzymania i rozwoju. 

§ 5. Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu. 

§ 6. Biblioteka używa pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła, a w otoku napis: „Miejska 

Biblioteka Publiczna” oraz pieczęci podłużnej z napisem odpowiadającym pełnej nazwie Biblioteki i jej adresem. 

§ 7. Biblioteka i jej zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. Prawo 

do korzystania z biblioteki ma charakter powszechny. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne z wyjątkiem 

opłat za usługi określone w art. 14 Ustawy o bibliotekach, takich jak: 

1) usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne; 

2) wypożyczenia materiałów audiowizualnych; 

3) kaucja za wypożyczone materiały biblioteczne; 

4) opłaty za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych; 
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5) opłaty za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych. 

II. CEL I ZAKRES DZIAŁANIA BIBLIOTEKI 

§ 8. 1. Biblioteka służy rozwijaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych 

społeczeństwa, upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwoju kultury. 

2. Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy: 

1) gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących 

własnego regionu; 

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie ich na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń 

międzybibliotecznych; 

3) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej; 

4) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom chorym i niepełnosprawnym; 

5) popularyzowanie książki i czytelnictwa; 

6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami 

w zakresie czytelnictwa, zaspokajania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych społeczeństwa oraz wymiany 

informacji o zbiorach; 

7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej; 

8) do zadań Biblioteki może ponadto należeć prowadzenie działalności dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, 

wydawniczej i instrukcyjno-metodycznej. 

III. ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKA I JEJ ORGANIZACJA 

§ 9. 1. Biblioteką kieruje Dyrektor i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Sieradza. 

3. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Prezydent 

Miasta Sieradza. Regulamin ustala Prezydent Miasta. 

§ 10. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi. W miarę 

potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z innych dziedzin związanych z działalnością biblioteki. 

§ 11. 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk 

kwalifikacje określone w przepisach dotyczących wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania tych kwalifikacji 

uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w instytucjach kultury. 

2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określają przepisy resortowe, układy zbiorowe pracy lub 

regulamin wynagradzania. 

§ 12. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty oraz 

inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych i zaspakajania potrzeb czytelniczych, kulturalnych i edukacyjnych 

środowiska. 
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§ 13. Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu prowadzi działalność w Bibliotece Głównej przy ulicy Polnej 

36a oraz w filiach bibliotecznych na terenie miasta: 

1) Filii nr 1 przy ulicy Mickiewicza 6; 

2) Filii nr 2 przy ulicy Armii Krajowej 7 i ulicy Nenckiego (Szpitale); 

3) Filii nr 3 przy ulicy Reymonta 19. 

§ 14. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek 

organizacyjnych określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Biblioteki. 

§ 15. Przy Bibliotece i jej filiach mogą powstawać koła przyjaciół Biblioteki, powołane na 

podstawie obowiązujących przepisów prawnych. 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 16. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji 

upowszechniania kultury. 

§ 17. 1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązań z uzyskiwanych przychodów. 

2. Źródłami finansowymi działalności Biblioteki są: 

1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego; 

2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątku ruchomego; 

3) dotacje Organizatora: 

a) podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na 

utrzymanie i remonty obiektów, 

b) celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, 

c) celowa na realizację wskazanych zadań i programów; 

4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych; 

5) inne źródła. 

3. Biblioteka gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową 

w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki 

finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, 

sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 18. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. 
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