DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Parys

Poz. 7769

Data: 2012-11-19 09:40:40

UCHWAŁA Nr XXX/221/2012
RADY MIASTA MARKI
z dnia 26 września 2012 r.
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 samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października
1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 roku poz. 406)
oraz art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 roku poz. 642)
Rada Miasta Marki uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Bibliotece Publicznej Miasta Marki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Traci moc statut nadany uchwałą Nr XXX/212/2005 Rady Miasta w Markach z dnia 18 maja 2005
roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Miasta Marki:
Marcin Piotrowski
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Załącznik do Uchwały Nr XXX/221/2012
Rady Miasta Marki
z dnia 26 września 2012 r.

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA MARKI
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Biblioteka Publiczna Miasta Marki, zwana dalej Biblioteką, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 642 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.),
3) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U.
z 2012 roku, poz.406),
4) niniejszego Statutu.
§ 2.1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Miasto Marki.
2. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury
organizatora.
§ 3.1. Siedziba Biblioteki znajduje się w Markach przy ulicy Lisa Kuli 3A.
2. Terenem jej działania jest Miasto Marki.
3. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Główna Województwa
Mazowieckiego w Warszawie.
§ 4. Biblioteka używa pieczęci o treści: „Biblioteka Publiczna Miasta Marki ul. Lisa Kuli 3A 05-270
Marki”.
Rozdział 2.
CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI
§ 5.1. Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do
zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej.
2. Do zadań Biblioteki należy w szczególności:
1) gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych,
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz,
3) udzielanie fachowej pomocy w wykorzystaniu zbiorów oraz informacja o ich zawartości,
4) popularyzacja książki i czytelnictwa,
5) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami
i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
6) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
Rozdział 3.
ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA
§ 6.1. Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na
zewnątrz.
2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Marki
3. Powołanie Dyrektora następuje na okres 7 lat.
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4. Powołanie Dyrektora może nastąpić w drodze konkursu przeprowadzonego przez Burmistrza Miasta
Marki.
5. W uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy niż określony w ust. 3 okres.
6. Po upływie terminu określonego w ust. 3 Burmistrz Miasta Marki może przedłużyć powierzenie
stanowiska Dyrektora na kolejny, przewidziany prawem okres.
§ 7. Czynności z zakresu stosunku pracy wobec pracowników Biblioteki wykonuje Dyrektor.
§ 8.1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk
kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
2. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Burmistrz Miasta Marki.
3. Wynagrodzenie pracowników określa regulamin wynagradzania zatwierdzany przez Dyrektora
z uwzględnieniem zasad wynikających z odrębnych przepisów.
§ 9. Biblioteka prowadzi:
1) Wypożyczalnię dla dorosłych,
2) Oddział dla dzieci i młodzieży,
3) Czytelnię i pracownię komputerową.
§ 10.1. Biblioteka posiada następujące filie:
1) Filia Biblioteki Publicznej Miasta Marki ul. Pomnikowa 21,
2) Filia Biblioteki Publicznej Miasta Marki ul. Wczasowa 5.
2. Biblioteka może tworzyć również inne filie na terenie miasta i organizować różnorodne formy
udostępniania zbiorów bibliotecznych.
§ 11.1. Regulamin organizacyjny Biblioteki nadawany jest przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii
organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
2. Zmiana regulaminu organizacyjnego odbywa się w takim samym trybie jak jego nadanie.
Rozdział 4.
MAJĄTEK I FINANSE BIBLIOTEKI
§ 12.1. Biblioteka prowadzi samodzielna gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując
się zasadami określonymi w odrębnych przepisach, dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury.
2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy, zatwierdzony przez Dyrektora,
z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, który w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie.
§ 13.1. Działalność Biblioteki finansowana jest ze środków:
1) publicznych w ramach otrzymywanej dotacji podmiotowej
2) dotacji celowych z budżetu gminy
3) dotacji celowych z budżetu państwa
4) darowizn
5) przychodów z pobieranych opłat i innych źródeł.
2. Wysokość dotacji podmiotowej dla Biblioteki ustalana jest na podstawie projektu planu finansowego
sporządzanego przez Dyrektora Biblioteki przekazanego Burmistrzowi Miasta Marki.
3. Nadzór nad gospodarką finansową Biblioteki sprawuje Burmistrz Miasta Marki.
4. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami.
5. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Biblioteki.
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Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
Przewodniczący Rady Miasta Marki:
Marcin Piotrowski

