
 
Uchwała Nr 71/X/2007 

Rady Miejskiej w Kaletach 

z dnia 26 czerwca 2007 roku 

w sprawie nadania imienia i Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kaletach 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 9, 10  
i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz art.11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 
1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)  

Rada Miejska w Kaletach 
uchwala: 

§ 1. 

Nadaje się Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kaletach imię prof. Henryka Borka. 

§ 2. 

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaletach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Traci moc uchwała Nr 190/XXVII/2001 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 września 2001 r. w sprawie 
utworzenia instytucji kultury pod nazwą: „Miejska Biblioteka Publiczna w Kaletach” i nadania statutu  
w części dotyczącej nadania statutu. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik do uchwały Nr 71/X/2007 
Rady Miejskiej w Kaletach  
z dnia 26 czerwca 2007 roku  

 

STATUT 
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

W KALETACH 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Kaletach im. prof. Henryka Borka, zwaną dalej "Biblioteką" jest 
samorządową instytucją kultury i działa na podstawie: 
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r., o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi 

zmianami) 
2) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami), 
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 

późniejszymi zmianami) 
4) postanowień niniejszego Statutu. 

§ 2. 

Siedziba Biblioteki mieści się w Kaletach przy ul. Lublinieckiej 2, a terenem działania jest gmina 
Kalety. 

§ 3. 

1. Organizatorem Biblioteki jest miasto Kalety. 
2. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom,  

w szczególności: lokal, środki na wyposażenie i prowadzenie działalności Biblioteki, zwłaszcza 
zakup zbiorów bibliotecznych. 

§ 4. 

1. Biblioteka wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora. 
2. Biblioteka posiada osobowość prawną. 

§ 5. 

Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. 
 

§ 6. 
 
1. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania sprawuje Burmistrz Miasta, zwany dalej    
      „Burmistrzem”. 
2. Nadzór merytoryczny  nad działalnością pełni biblioteka powiatowa ustanowiona dla powiatu 

tarnogórskiego. W sprawach wykraczających poza możliwości organizacyjne biblioteki 
powiatowej nadzór pełni Biblioteka Śląska w Katowicach pełniąca w województwie śląskim 
ustanowione funkcje właściwe dla wojewódzkiej biblioteki publicznej.  



§ 7. 

Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej o następującym brzmieniu: 
 
 
 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
w Kaletach 

im. prof. Henryka Borka  
42-660 Kalety, ul. Lubliniecka 2 

tel. (034) 3577597 
NIP 645-22-67-070 Regon 001064539 

 oraz pieczęci okrągłej zawierającej napis Miejska Biblioteka Publiczna w Kaletach. 

Rozdział II 

Cele i zadania Biblioteki 

§ 8. 

Biblioteka i jej zbiory stanowią dobro narodowe, służą zachowaniu dziedzictwa narodowego, 
rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych ogółu społeczeństwa 
oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. 

§ 9. 

Do podstawowych zadań Biblioteki należy: 
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze 

szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, 
2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej na terenie gminy, 
3) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie 

wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców 
Gminy, także chorych i niepełnosprawnych, 

4) organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę książkę i czytelnictwo, 
5) współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, 
6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, z innymi instytucjami kultury, organizacjami  

i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania kulturalnych i oświatowych potrzeb 
społeczeństwa, 

7) doskonalenie form i metod obsługi czytelników Biblioteki poprzez wykorzystywanie nowych 
możliwości technicznych w tej dziedzinie. 

§ 10. 

Biblioteka może podejmować inne działania mające na celu zaspokajanie potrzeb środowiska oraz 
realizację ogólnokrajowej polityki bibliotecznej. 

 

 

 

 



Rozdział III 

Organy Biblioteki i jej organizacja 

§ 11. 

Biblioteką zarządza, kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor, którego powołuje i odwołuje 
Burmistrz Miasta Kalety na zasadach i trybie określonym w odrębnych przepisach. 

§ 12. 

Dyrektor w szczególności: 
  1) zarządza majątkiem Biblioteki, 
  2) zatrudnia i zwalnia pracowników, będąc ich pracodawcą, 
  3) ustanawia i odwołuje pełnomocników, 
  4) wydaje zarządzenia, instrukcje i polecenia służbowe, 
  5) ustala roczny plan działalności oraz roczny plan finansowy, 
  6) sporządza roczne sprawozdania z działalności, 
  7) występuje w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych 

mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych, 
  8) korzysta ze źródeł pomocowych. 
  

§ 13. 

1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej oraz obsługi. 
2. W miarę potrzeb mogą być zatrudnieni specjaliści innych dziedzin związanych z jej działalnością. 
3. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk 

kwalifikacje, określone odrębnymi przepisami. 
4. Wynagrodzenie pracowników ustalane jest w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy. 
5. Szczegółową organizację Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez Dyrektora i 

zatwierdzony przez Burmistrza Miasta. 

§ 14. 

Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, punkty biblioteczne oraz 
inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych. 

§ 15. 

W skład Biblioteki wchodzą: 
1) Biblioteka Centralna przy ul. Lublinieckiej 2, 
2) Filia w Kaletach - Miotku, ul. Orzeszkowej 10. 

 
Rozdział IV 

Gospodarka finansowa Biblioteki 

§ 16. 

1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami rozdziału 3 powołanej ustawy o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości. 

2. Źródłami środków finansowych są: 
a) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej, 
b) dotacje z budżetu gminy, powiatu, województwa, 
c) darowizny, spadki, zapisy, środki pomocowe, 



d) kredyty bankowe, 
e) odsetki z lokat bankowych, 
f) inne dozwolone prawem źródła. 
 
3. Działalność Biblioteki może też być finansowana dotacjami z budżetu państwa na zadania objęte 

mecenatem państwa w dziedzinie kultury. 
4. Wysokość dotacji z budżetu gminy jest corocznie określana w uchwale budżetowej. 
5. Organem uprawnionym do zatwierdzenia sprawozdania finansowego w imieniu organizatora 

Biblioteki jest Rada Miejska w Kaletach. 

§ 17. 

1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan działalności instytucji sporządzony 
przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Radę Miejską. 

2. Plan działalności Biblioteki zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan 
remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji. 

 
 § 18. 

 
Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za swoje usługi, a wpływy 
przeznaczać na cele statutowe. 

 
 § 19. 

 
1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z zasadami określonymi odrębnymi 

przepisami. 
2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na cele 

statutowe. 
 

§ 20. 
 

Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie praw i obowiązków finansowych  
i majątkowych wymagany jest podpis Dyrektora.  

Postanowienie końcowe 

   § 21. 

1. Przekształcenia, podziału i likwidacji Biblioteki może dokonać organizator na warunkach  
i w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach. 

2. Zmiany Statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego nadania. 

 
 
 


