
UCHWAŁA NR VI/31/03 
Rady Miasta Kolno 

z dnia 27 marca 2003 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 
r. o prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2001 r. Nr 13, poz. 123 zm. Dz. U. z 
2002 r. Nr 41, poz. 364) i art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 
(Dz. U. Nr 85, poz. 539; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2001 r. Nr 129, poz. 1440; z 2002 r. Nr 
113, poz. 984) Rada Miasta uchwala, co następuje:

1

W uchwale Nr IV/22/92 Rady Miejskiej w Kolnie z dnia 24 kwietnia 1992 roku w sprawie 
utworzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

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



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr YI/31/03 
Rady Miasta Kolno 
z dnia 27 marca 2003 roku 
zmieniającej uchwałę w sprawie 
utworzenia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Kolnie

Załącznik Nr Ido uchwały Nr IV/22/92 
Rady Miejskiej w Kolnie 
z dnia 24 kwietnia 1992 roku 
w sprawie utworzenia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Kolnie

STATUT
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie

I. Przepisy ogólne

§ i

Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie zwana dalej "biblioteką", została utworzona na mocy 

uchwały Rady Miejskiej w Kolnie Nr IV/22/92 z dnia 24 kwietnia 1992 roku i działa na 

podstawie;

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

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 2001 r. Nr 13, poz. 123), /

4) niniejszego statutu.

§2
Biblioteka jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie ogólnokrajowej sieci 

bibliotecznej.

§3
Siedzibą biblioteki i terenem jej działania jest miasto Kolno.

§4
Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta.

§5
Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

§6
Biblioteka używa pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła, a w otoku nazwę w 

pełnym brzmieniu.



II. Cele i zadania biblioteki

§7
Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych 

społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§8

Do szczegółowego zakresu działania biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

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, edukacyjnej,

popularyzatorskiej i instrukcyjno - metodycznej.

4) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, 

organizacjami, stowarzyszeniami i towarzystwa mi działającymi w zakresie zaspokajania 

potrzeb kulturalno - oświatowych,

5) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,

6) organizowania imprez kulturalnych i rozrywkowych.

III. Organizacja biblioteki

§ 9
/

1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, oraz inne formy

udostępniania zbiorów bibliotecznych.

2. Zasady i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin nadany jej przez dyrektora.

§10

1. Biblioteką kieruje jednoosobowo dyrektor.

2. Dyrektora biblioteki, w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków,

zastępuje wyznaczony przez niego pracownik biblioteki.

3. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta.

4. Stosunek pracy z dyrektorem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę,

5. Wyłonienie kandydata na dyrektora następuje w drodze konkursu.

6. Burmistrz Miasta przed przystąpieniem do ogłoszenia konkursu powołuje komisję 

konkursową i określa jej regulamin.



Dyrektor:

1) organizuje pracę biblioteki, kieruje jej bieżącymi sprawami, reprezentuje ją  na zewnątrz

oraz ponosi odpowiedzialność za całokształt jej działalności,

2) ustala w regulaminie organizacyjnym szczegółową organizację wewnętrzną biblioteki oraz

zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych.

3) sporządza roczny plan finansowy biblioteki.

§12

1) W bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej administracyjnej oraz 

obsługi. W miarę potrzeby w bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych 

dziedzin związanych z działalnością biblioteki.

2} Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor biblioteki.

3) Dyrektor biblioteki wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego i dyrektora zakładu

pracy w stosunku do pracowników biblioteki .

4) Pracownicy biblioteki zatrudnieni na stanowiskach bibliotekarskich powinni posiadać,

odpowiednie do zajmowanych stanowisk, kwalifikacje bibliotekarskie.

IY. Gospodarka mieniem 

§ 13

1) Biblioteka otrzymuje w zarząd część mienia komunalnego niezbędnego do prowadzenia

działalności określonej w statucie.

2) Biblioteka gospodaruje przyznanym jej mieniem zapewniając jego należyte wykorzystanie

i ochronę.

V. Gospodarka finansowa

1) Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych ustaw.

2) Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest plan działalności instytucji zatwierdzany

przez dyrektora.

VI , Postanowienia końcowe

§ 16
Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.


