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UCHWALA NR XXX/221/2012
RADY MIASTA MARK!
z dnia 26 wrzesnia 2012 roku

w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Miasta Marki
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzadzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz . 1591
z pozn . ZITI.), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 pazdziernika 1991 roku
o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej (tekstjednolity: Dz. U. z 2012
roku poz. 406) oraz art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku 0 bibliotekach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2012 roku poz. 642) Rada Miasta Marki uchwala, co nastepuje:

Cl

§ 1. Nadaje sie Statut Bibliotece Publicznej Miasta Marki w brzmieniu
stanowiacym zalacznik do niniejszej uchwaly,
§ 2. Traci moe statut nadany uchwala Nr XXX/212/2005 Rady Miasta
w Markach z dnia 18 maja 2005 roku.
§ 3. Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta Marki.
§ 4. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Mazowieckiego.
§ 5. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia
w Dzienniku Urzedowym Wojew6dztwa Mazowieckiego.
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STATUT
Biblioteki Publicznej Miasta Marki

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§1

o

Biblioteka Publiczna Miasta Marki, zwana dalej Biblioteka, dziala na
podstawie:
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku 0 bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012
roku, poz. 642 z pain. zm.),
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z pain. zm.),
3) ustawy z dnia 25 pazdziernika 1991 roku 0 organizowaniu i prowadzeniu
dzialalnosci kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 roku, pozA06),
4) niniejszego Statutu.
§2

o

1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Miasto Marki.
2. Biblioteka jest samorzadowa instytucja kultury podlegajaca wpisowi do
rejestru instytucji kultury organizatora.
§3

1. Siedziba Biblioteki znajduje sie w Markach przy ulicy Lisa Kuli 3A.
2. Terenem jej dzialania jest Miasto Marki.
3. Nadzor merytoryczny nad dzialalnoscia Biblioteki sprawuje Biblioteka
Glowna Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie.
§4
Biblioteka uzywa pieczeci
Kuli 3A 05-270 Marki".

0

tresci: .Biblioteka Publiczna Miasta Marki ul. Lisa

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§5

o

1. Biblioteka dziala w celu zachowania dziedzictwa narodowego,
organizujac i zapewniajac dostep do zasobow dorobku nauki i kultury
polskiej oraz swiatowej.
2. Do zadan Biblioteki nalezy w szczegolnosci:
1) gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materialow
bibliotecznych,
2) udostepnianie zbiorow bibliotecznych na miejscu i wypozyczanie
na zewnatrz,
3) udzielanie fachowej pomocy w wykorzystaniu zbiorow oraz
informacja 0 ich zawartosci,
4) popularyzacja ksiazki i czytelnictwa,
5) wspoldzialanie
z
innymi
bibliotekami,
instytucjami
upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w
rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oswiatowych i kulturalnych
spoleczenstwa,
6) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA
§6

o

1. Organem zarzadzajacyrn Biblioteka jest Dyrektor, ktory kieruje JeJ
dzialalnoscia
i reprezentuje j'! na zewnatrz.
2. Dyrektora Biblioteki powoluje i odwoluje Burmistrz Miasta Marki
3. Powolanie Dyrektora nastepujc na okres 7 lat.
4. Powolanie
Dyrektora moze
nastapic
w
drodze
konkursu
przeprowadzonego przez Burmistrza Miasta Marki.
5. W uzasadnionych przypadkach mozna powierzyc to stanowisko na
krotszy niz okreslony w ust. 3 okres.
6. Po uplywie terminu okreslonego w ust. 3 Burmistrz Miasta Marki moze
przedluzyc powierzenie stanowiska Dyrektora na kolejny, przewidziany
prawem okres.
§7

Czynnosci z zakresu stosunku pracy wobec pracownikow Biblioteki wykonuje
Dyrektor.

§8
1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadac odpowiednie do
zajmowanych stanowisk kwalifikacje okreslonc w odrebnych
przepisach.
2. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Burmistrz Miasta Marki.
3. Wynagrodzenie pracownikow okresla regulamin wynagradzania
zatwierdzany przez Dyrektora z uwzglednieniern zasad wynikajacych
z odrebnych przepisow.
§9

o

Biblioteka prowadzi:
1) Wypozyczalnie dla doroslych,
2) Oddzial dla dzieci i mlodziezy,
3) Czytelnie i pracownie komputerowa.

§ 10
1. Biblioteka posiada nastepujace filie:
1) Filia Biblioteki Publicznej Miasta Marki ul. Pomnikowa 21,
2) Filia Biblioteki Publicznej Miasta Marki ul. Wczasowa 5.
2. Biblioteka moze tworzyc rowniez inne filie na terenie miasta
i organizowac roznorodne formy udostepniania zbiorow bibliotecznych.

§ 11

o

1. Regulamin organizacyjny Biblioteki nadawany jest przez Dyrektora po
zasiegnieciu opinii organizatora oraz opinii dzialajacych w niej
organizacji zwiazkowych i stowarzyszen tworcow.
2. Zmiana regulaminu organizacyjnego odbywa sie w takim samym trybie
jak jego nadanie.

IV. MAJi\TEK I FINANSE BIBLIOTEKI

§ 12
1. Biblioteka prowadzi samodzielna gospodarke finansowa w ramach
posiadanych srodkow, kierujac sie zasadami okreslonymi w odrebnych
przepisach, dotyczacych gospodarki finansowej instytucji kultury.
2. Podstawa gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy,
zatwierdzony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokosci dotacji
organizatora, ktory w trakcie roku kalendarzowego moze ulec zmianie.

§ 13
1. Dzialalnosc Biblioteki finansowana jest ze srodkow:
1) publicznych w ramach otrzymywanej dotacji podmiotowej
2) dotacji celowych z budzetu gminy
3) dotacji celowych z budzetu panstwa
4) darowizn
5) przychod6w z pobieranych oplat i innych zrodel,
2. Wysokosc dotacji podmiotowej dla Biblioteki ustalana jest na podstawie
projektu planu finansowego sporzadzanego przez Dyrektora Biblioteki
przekazanego Burmistrzowi Miasta Marki.
3. Nadzor nad gospodarka finansowa Biblioteki sprawuje Burmistrz Miasta
Marki.
4. Biblioteka moze prowadzic dzialalnosc gospodarcza wedlug zasad
okreslonych odrebnymi przepisami.
5. Doch6d z tej dzialalnosci przeznaczony jest na cele statutowe Biblioteki.

v. POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 14
Zmiany w Statucie moga bye dokonane w trybie wlasciwym dla jego
uchwalenia.
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