
Projekt

z dnia  8 grudnia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642, poz. 
908, z 2013 r. poz. 829) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r., poz. 423, z 2015 r. poz. 337, poz. 
1505, z 2016 r. poz. 1020) Rada Miasta Hajnówka uchwala:

§ 1. Nadaje się Statut Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce w 
treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr II/8/02 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie nadania 
Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 86, poz. 2160).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miasta Hajnówka

z dnia....................2016 r.

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce, zwana dalej Biblioteką, 
jest samorządową instytucją kultury.

§ 2. Biblioteka działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 
406 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870);

4) niniejszego Statutu.

§ 3. 1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Miejska Hajnówka.

2. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki.

§ 4. 1. Biblioteka posiada osobowość prawną, jest samodzielną jednostką organizacyjną, działającą w  
obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

2. Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Hajnówka pod numerem 2/99 dnia 
01.07.1999 r.

§ 5. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Książnica Podlaska w Białymstoku.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 6. Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do 
zasobów dorobku nauki i kultury polskiej i światowej. Upowszechniając wiedzę służy rozwijaniu i 
zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i rozwojowi kultury.

§ 7. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych zawierających 
utrwalony wyraz myśli ludzkiej, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści a zwłaszcza 
dokumentów: graficznych, kartograficznych, dźwiękowych, audiowizualnych i elektronicznych, ze 
szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

2) udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie 
wypożyczeń międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób 
niepełnosprawnych.

3) upowszechnianie i promowanie książki, czytelnictwa i Biblioteki.

4) prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej.

5) organizowanie form służących aktywizacji czytelnictwa, popularyzacji książki, historii, sztuki i nauki oraz 
upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy Hajnówka.

6) organizowanie form służących edukacji kulturalnej, historycznej i patriotycznej różnych grup wiekowych i 
społecznych.

7) organizowanie imprez okolicznościowych, artystycznych i rekreacyjno-rozrywkowych służących 
poznawaniu kultury i tradycji narodowych oraz rozwijaniu zainteresowań i podnoszeniu kultury życia 
codziennego, pracy i wypoczynku.
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8) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami  i 
towarzystwami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych.

9) wspieranie społeczności lokalnej w procesie wychowania dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw 
społecznych oraz organizowanie zajęć kulturalnych i edukacyjnych.

10) stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu literackiego i artystycznego oraz rozwijanie 
zainteresowań literaturą, kulturą, sztuką i nauką.

11) opracowywanie oraz rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i informacyjnych służących promocji 
miasta i regionu.

12) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§ 8. Zasady i warunki korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora.

Rozdział 3.
ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§ 9. 1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na 
zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Hajnówka na zasadach i w trybie 
przewidzianym w odrębnych przepisach prawa.

§ 10. Przy Bibliotece mogą działać kluby, organizacje i stowarzyszenia propagujące czytelnictwo i rozwój 
kultury.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 11. 1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora z 
zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

2. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną 
gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą celowości i oszczędności oraz 
efektywności ich wykorzystania.

§ 12. Działalność Biblioteki jest finansowana w ramach rocznej dotacji z budżetu Organizatora, dotacji 
celowej, dochodów własnych, darowizn otrzymanych od osób fizycznych i osób prawnych.

§ 13. Biblioteka może prowadzić działalność inną niż kulturalna, a dochód z tej działalności może być 
przeznaczony wyłącznie na cele statutowe.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14. Połączenia, podziału oraz likwidacji Biblioteki może dokonywać Rada Miasta Hajnówka na 
warunkach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach.

§ 15. Zmiany Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.
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