Łódzk.2014.65
UCHWAŁA Nr XXXV/232/13
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘCZYCY
z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęczycy
(Łódź, dnia 8 stycznia 2014 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. poz. 645.) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z
dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 642, zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 207,
poz. 1230, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 829.), Rada Miejska w Łęczycy uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęczycy w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łęczyca.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr 234/XXXIII/2001 z dnia 12 kwietnia 2001 r. Rady Miasta Łęczyca w
sprawie uchwalenia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łęczycy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK Nr 1
STATUT MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁĘCZYCY
I. Postanowienia ogólne
§ 1. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy zwana dalej "Biblioteką" działa na
podstawie:
1) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.);
2) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst
jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 406);
3) Niniejszego Statutu.
§ 2. 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Miasto
Łęczyca.
2. Biblioteka posiada osobowość prawną i wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego
przez Burmistrza Miasta Łęczyca.
3. Siedzibą Biblioteki jest Łęczyca, a terenem działania jest Miasto Łęczyca i Powiat Łęczycki.
4. Biblioteka używa pieczęci podłużnej zawierającej pełną nazwę i adres oraz pieczęci okrągłej
zawierającej w otoku nazwę w pełnym brzmieniu służącej do oznakowania zbiorów Biblioteki.
5. Biblioteka posługuje się również nazwą skróconą: MiPBP.
6. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi.
7. Biblioteka sprawuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami na terenie Powiatu Łęczyckiego.

8. Biblioteka prowadzi: Oddział dla dzieci i młodzieży, ul. Zachodnia 19 w Łęczycy oraz Filię Nr 4, ul.
Ozorkowskie Przedmieście 6c w Łęczycy.
II. Cele i zadania biblioteki
§ 3. 1. Biblioteka służy zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu
społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
2. Do zadań Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, ochrona i udostępnianie materiałów bibliotecznych,
służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych zwłaszcza
dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i
gospodarczy;
2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności
informacyjnej zwłaszcza informowanie, o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków
informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie;
3) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej,
edukacyjnej, popularyzatorskiej;
4) prowadzenie działalności instrukcyjno-metodycznej;
5) zapewnienie mieszkańcom dogodnego dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji;
6) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, starszym,
niepełnosprawnym;
7) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizowanie obiegu wypożyczeń
międzybibliotecznych, opracowanie bibliografii regionalnej, a także materiałów informacyjnych o
charakterze regionalnym;
8) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność
kulturalną, stowarzyszeniami, związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych
zajmujących się działalnością kulturalną;
9) tworzenie, uzupełnianie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych i
faktograficznych;
10) współdziałanie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Łodzi;
11) wykonywanie zadań określonych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Łęczyckiego na
podstawie zawartego porozumienia;
12) prowadzenie działań zmierzających do integracji społecznej w zakresie kultury;
13) organizowanie różnych form pracy z czytelnikiem, imprez służących popularyzacji książki, wiedzy,
sztuki i nauki oraz upowszechnianie dorobku kulturalnego Miasta Łęczycy i powiatu łęczyckiego.
III. Organizacja i zarządzanie biblioteką
§ 4. 1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor.
2. Dyrektor zarządza Biblioteką, reprezentuje ją na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za realizację
zadań Biblioteki.
3. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje pełnomocnik na podstawie udzielonego przez
dyrektora pełnomocnictwa.
4. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Łęczycy z zachowaniem obowiązujących
przepisów.
5. Dyrektor Biblioteki wykonuje czynność pracodawcy w stosunku do pracowników.
6. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki upoważniony jest Dyrektor.
7. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora
Biblioteki, po zaciągnięciu opinii Burmistrza Miasta Łęczycy.
IV. Gospodarka finansowa bibliotek
§ 5. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się efektywnością ich wykorzystania.

3. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.
4. Przychodami Biblioteki są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników
majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy, składników majątkowych, dotacje podmiotowe i
celowe z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i
prawnych oraz z innych źródeł.
5. Biblioteka otrzymuje z budżetu Gminy Miasta Łęczyca środki finansowe w formie dotacji:
1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w
tym na utrzymanie i remonty obiektów;
2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
6. W części dotyczącej realizacji zadań biblioteki powiatowej, Biblioteka jest finansowana z budżetu
Powiatu Łęczyckiego za pośrednictwem Gminy Miasto Łęczyca.
7. 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
§ 6. Połączenia, podział lub likwidacji Biblioteki może dokonać Rada Miasta Łęczycy na warunkach i
w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
§ 7. Zmiany w statucie mogą być zmienione w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

