
UCHWAŁA NR XXl/221/2020 
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE 

z dnia 7 lipca 2020 r. 

w sprawie zmiany nazwy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie oraz nadania statutu 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194), art. 8 ust. 2 pkt 2 oraz 
art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) Rada Miejska 
w Opocznie uchwala, co następuje: 

§ 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie otrzymuje nazwę Biblioteka Publiczna im. Stefana Janasa 
w Opocznie. 

§ 2. Nadaje się statut Bibliotece Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie w brzmieniu określonym 

w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XVIII/155/2012 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie 
nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opocznie (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2012 r. poz. 1880; z 2013 r. 
poz. 4587). 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 

ady Miejskiej 
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Załącznik do uchwały nr XXI/221/2020 

Rady Miej skiej w Opocznie 

z dnia 7 lipca 2020 r. 

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. STEFANA JANASA W OPOCZNIE 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Biblioteka Publiczna im. Stefana Janasa w Opocznie, zwana dalej Biblioteką, działa na podstawie 
obowiązującego prawa, a w szczególności na podstawie: 

I) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j . Dz. U. z 2019 r. poz. 1479); 

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 194); 

3) niniejszego statutu. 

§ 2. Biblioteka Publiczna im. Stefana Janasa w Opocznie jest samorządową instytucją kultury utworzoną przez 
Gminę Opoczno, zwaną dalej Organizatorem. 

§ 3. Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Opoczno pod numerem 3 i posiada 
osobowość prawną. 

§ 4. 1. Siedzibą Biblioteki jest miasto Opoczno. 

2. Terenem działania Biblioteki jest obszar Gminy Opoczno. 

3. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. 

§ 5. I. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Opoczna. 

2. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Łodzi. 

§ 6. Biblioteka używa pieczęci: podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby oraz okrągłej 

zawierającej pośrodku godło Polski, a w otoku napis z nazwą Biblioteki w pełnym brzmieniu. 

Rozdział 2 
Cele i zadania Biblioteki 

§ 7. 1. Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców Gminy Opoczno. 

2. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych użytkowników, 

upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej . 

§ 8. Do podstawowych zadań Biblioteki należą zadania określone w ustawie o bibliotekach, obsługa jej 
użytkowników, a ponadto: 

I) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno - bibliograficznej , opracowywanie bibliografii regionalnej 
i publikowanie materiałów informacyjnych zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy 
i gospodarczy ; 

2) prowadzenie wymiany międzybibliotecznej; 

3) organizowanie czytelnictwa dla wszystkich grup czytelników; 

4) gromadzenie i udostępnianie piśmiennictwa specjalistycznego; 

5) udzielanie pomocy instrukcyjno - metodycznej, organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego 
bibliotekarzy; 
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6) organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu i upowszechnianiu czytelnictwa, nauki, 
kultury i sztuki; 

7) współpraca z bibliotekami innych sieci, placówkami kulturalno - oświatowymi oraz towarzystwami 
i fundacjami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa. 

§ 9. Do zakresu działania filii bibliotecznych należy w szczególności: 

1) zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczności lokalnych; 

2) gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbiorów; 

3) prowadzenie działalności informacyjnej , edukacyjnej i kulturalnej wynikającej z potrzeb użytkowników filii 
bibliotecznych; 

4) współpraca z bibliotekami, szkołami, placówkami kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi w celu 
popularyzacji czytelnictwa, nauki i kultury. 

Rozdział 3 
Działalność inna niż kulturalna 

§ 10. Biblioteka może prowadzić także inną działalność niż kulturalna, z której uzyskiwane środki przeznacza 
na cele statutowe, w szczególności: 

I) sprzedaż publikacji i działalność wydawniczą; 

2) usługi reprograficzne i poligraficzne; 

3) wynajem lokali; 

4) odpłatne prowadzenie warsztatów, szkoleń i zajęć edukacyjnych. 

Rozdział 4 
Organy Biblioteki i jej organizacja 

§ 11. I. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który upoważniony jest do samodzielnego dokonywania czynności 
prawnych w imieniu Biblioteki. 

2. Dyrektora Biblioteki powołuje Burmistrz Opoczna w drodze konkursu na okres 5 lat. 

§ 12. 1. W skład Biblioteki wchodzą: 

I) Biblioteka Główna wraz z Oddziałem dla Dzieci w Opocznie; 

2) Filia nr 1 w Opocznie; 

3) Filia w Libiszowie; 

4) Filia w Mroczkowie Gościnnym; 

5) Filia w Ogonowicach. 

2. Regulamin Organizacyjny Biblioteki nadawany jest po zasięgnięciu opinii Burmistrza Opoczna. 

Rozdział 5 
Źródła finansowania działalności Biblioteki 

§ 13. W gospodarce finansowej Biblioteka jest obowiązana przestrzegać zasad wynikających z obowiązujących 
w tym zakresie przepisów. 

§ 14. 1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. 

2. Dotacje podmiotowe i celowe pochodzące od Organizatora zapisywane są w uchwałach budżetowych na 
dany rok kalendarzowy. 

3. Przychodami Biblioteki oprócz środków określonych w ust. 2, są opłaty uzyskiwane w ramach prowadzonej 
działalności określone w przepisach ustawy o bibliotekach, a ponadto: 
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ie 

1) środki z tytułu sprzedaży składników majątku ruchomego; 

2) środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych; 

3) dotacje podmiotowe i celowe pochodzące od innych podmiotów niż Organizator; 

4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych; 

5) środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej; 

6) przychody z innych źródeł. 

Rozdział 6 
Zasady dokonywania zmian statutowych 

§ 15. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania. 
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