Załącznik do uchwały
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 12.10.2004r.

STATUT
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OLSZTYNIE

Dział I. Postanowienia ogólne
§1

Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie zwana dalej „Biblioteką" działa na podstawie:
1) uchwały Nr XIV/152/99 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie
podziału Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie i utworzenia instytucji kultury;

2)

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn.zm.);

3)

ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13 , poz. 123 z późn.zm.);

4)

ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, póz.539 z późn. zm.);

5)

ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.
148 z późn.zm.);

6) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694);
7) niniejszego statutu.
§2

1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną.
2. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Prezydent Miasta Olsztyn.
3. Prawo korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny, na zasadach określonych
w regulaminie udostępniania.

4.

Biblioteka zapewnia mieszkańcom Olsztyna dogodny dostęp do materiałów bibliotecznych
i informacji.

5.

Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§3

1. Biblioteka ma swoją siedzibę w Olsztynie przy ul. Rodziewiczówny 1 i 2.

2.

Terenem działania Biblioteki jest miasto Olsztyn a zakres jej działania obejmuje zadania gminy
oraz zadania miasta na prawach powiatu.

3. Biblioteka prowadzi filie i inne jednostki organizacyjne:
1) Filia Nr 1, ul. Smętka 28 A

2)

Filia Nr 2, ul. Świtezianki 4

3) Filia Nr 3, ul. B. Limanowskiego 8
4) Filia Nr 4, Al. Przyjaciół 15
5) Filia Nr 5, ul. M. Orłowicza 27

6)

Filia Nr 6, ul. Jarocka 65

7) Filia Nr 7, ul. Kołobrzeska 5
8) Filia Nr 8, ul. Agrestowa 10
9) Filia Nr 9, ul. S. Wyszyńskiego 16
10) Filia Nr 10, ul. A. Mickiewicza 27
11) Filia Nr 11 „Planeta 11”, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 38
12) Filia Nr 12, ul. H. Sawickiej 2

13) Filia Nr 13, ul. I. Sikiryckiego 9
14) Filia Nr 14. ul. Jagiellońska 33
15) Filia Nr 15, ul. K.I. Gałczyńskiego 1

16) Filia Nr 16 publiczno-szkolna, ul. Bałtycka 145
17) Filia Nr 18 publiczno-szkolna, ul. Żytnia 71
18) Centrum Informacji Technicznej i Biznesowej, ul. Królowej Jadwigi 4
§4

Biblioteka korzysta z merytorycznej pomocy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie zgodnie
z ustawą o bibliotekach.
§5

Biblioteka używa pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła a w otoku jej nazwę
w pełnym brzmieniu.
Dział II. Cele i zadania
§6

1.

Biblioteka realizuje zadania własne gminy i należące do miasta na prawach powiatu w zakresie
działalności kulturalnej.

2.

Zadaniem statutowym Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb edukacyjnych,
kulturalnych i informacyjnych oraz uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

3. W szczególności do zadań statutowych Biblioteki należy:

1)

gromadzenie

i

opracowywanie

materiałów

bibliotecznych

ze

szczególnym

uwzględnieniem materiałów dotyczących Olsztyna oraz dokumentujących jego
dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz
prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
3) zaspokajanie potrzeb informacyjnych, opracowywanie i publikowanie zestawień
bibliograficznych, a także innych materiałów informacyjnych,
4) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom
chorym, starszym i niepełnosprawnym,
5) otaczanie szczególną opieką czytelniczą dzieci i młodzieży,

6)

współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, instytucjami
naukowymi,

oświatowo-wychowawczymi,

stowarzyszeniami

w

zakresie

współtworzenia i promowania działań służących kształtowaniu i zaspokajaniu
potrzeb czytelniczych, upowszechnianiu wiedzy i kultury, tworzeniu warunków do
rozwijania twórczości artystycznej, zwłaszcza literackiej oraz aktywności zawodowej,

7)

udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,

8) współpraca z bibliotekami, instytucjami kultury i stowarzyszeniami z miast
bliźniaczych miasta Olsztyn i innymi ośrodkami z krajów nadbałtyckich.

4.

Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska a w szczególności
świadczenie usług informacyjnych, bibliograficznych, reprograficznych, sprzedaży książek
i innych materiałów bibliotecznych.

Dział III. Organy Biblioteki i jej organizacja
§7

1.

Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na
zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2.

Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Olsztyn zgodnie z przepisami prawa.

3.

Powołanie dyrektora Biblioteki może być poprzedzone przeprowadzeniem konkursu.

§8

1.

W Bibliotece może być utworzone, za zgodą Prezydenta Miasta Olsztyn, stanowisko zastępcy
dyrektora.

2. Zastępcę dyrektora powołuje dyrektor Biblioteki.
3. Pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi zatrudnia i zwalnia dyrektor
Biblioteki.
4. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin związanych
z działalnością Biblioteki.
§9

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

2.

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany
przez dyrektora Biblioteki. Regulamin podlega zaopiniowaniu przez Prezydenta Miasta Olsztyn.
§10

Przy Bibliotece, jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki, powołane na podstawie
obowiązujących przepisów prawnych.
Dział IV. Gospodarka finansowa
§11

1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności
ich wykorzystania.
2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności obejmujący plan przychodów i
kosztów oraz plan usług, remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.
3. Przychody Biblioteki stanowią:
1) wpływy z prowadzonej działalności,
2) dotacje budżetowe,
3) środki uzyskiwane od osób fizycznych i prawnych,
4) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
5) wpływy z innych źródeł.

4. Wartość majątku Biblioteki odzwierciedla fundusz Biblioteki, który odpowiada wartości
wydzielonego i nabytego mienia.

§12

Wysokość rocznej dotacji na prowadzenie działalności kulturalnej Biblioteki oraz utrzymanie
obiektów, w których ta działalność jest prowadzona ustala Rada Miasta Olsztyn.
§13

1. Biblioteka sporządza ze swojej działalności sprawozdania finansowe.
2. Organem uprawnionym do zatwierdzania rocznych sprawozdań jest Prezydent Miasta Olsztyn.
3. Dyrektor Biblioteki przedstawia do zatwierdzenia roczne sprawozdanie finansowe nie później
niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jego sporządzenia.

Dział V. Postanowienia końcowe
§14

Wymogi kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Biblioteki regulują odrębne przepisy.
§15

Statut obowiązuje z dniem wejścia w życie uchwały Rady Miasta Olsztyn uchwalającej niniejszy
statut.
§ 16

Wszelkie zmiany statutu wymagają uchwały Rady Miasta Olsztyn.

