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z dnia  24 października 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie 
Trybunalskim 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 
roku, Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; 
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; 
Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 111; Nr 223, poz. 1458; 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; z 2011 r. 
Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 21, poz. 113; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567), art. 
13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. 
Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2012 
r. poz. 642; zmiany: poz. 908; Dz. U. z 2011 r. Nr 207, poz. 1230)  Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
uchwala co następuje: 

§ 1. Nadaje się Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim Statut 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr X/166/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 kwietnia 1999 roku 
w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, 
zmieniona uchwałami: Nr XXIV/405/2000 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 maja 2000 roku 
i Nr XLV/818/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 lutego 2002 roku. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia ..................................... 2012 r. 

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Podstawą prawną funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim jest: 

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.642 z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. 
2012 r. poz. 406), 

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz.1240 z późn. 
zm.). 

4. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). 

5. Niniejszy statut. 

§ 2. Organizatorem Biblioteki jest Miasto Piotrków Trybunalski. 

§ 3. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury 
Organizatora. 

§ 4. 1. Siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika mieści się w Piotrkowie Trybunalskim 
przy ul. Jerozolimskiej 29. 

2. Terenem działania Biblioteki jest miasto Piotrków Trybunalski. 

3. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Łodzi. 

Rozdział 2.
Cele i zadania 

§ 5. 1. Biblioteka jest publiczną biblioteką Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Zapewnia obsługę biblioteczną, 
służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców 
miasta. Działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów dorobku 
nauki i kultury polskiej oraz światowej mieszkańcom miasta oraz osobom przebywającym na terenie gminy. 

2. Warunki i sposób korzystania z zasobów Biblioteki określają regulaminy zatwierdzone przez jej Dyrektora. 

§ 6. Do podstawowych zadań Biblioteki należy: 

1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu 
czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych. 

2. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie 
bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek 
kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu. 

3. Tworzenie oraz udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych 
i faktograficznych. 

4. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany 
międzybibliotecznej. 

5. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb ludzi chorych i niepełnosprawnych. 
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6. Organizowanie i prowadzenie form pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi oraz osobami starszymi, 
służących popularyzowaniu nauki i sztuki, kreowaniu czynnych postaw niezbędnych do aktywnego uczestnictwa 
w ochronie środowiska naturalnego oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta, regionu i kraju. 

7. Rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez prowadzenie działalności na 
wysokim poziomie artystycznym. 

8. Badanie stanu i stopnia zaspokajania potrzeb użytkowników, analizowanie stanu organizacji 
i rozmieszczenia bibliotek w mieście oraz formułowanie i przedstawianie organizatorom propozycji zmian w tym 
zakresie. 

9. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi, 
regionalnymi, kulturalnymi i oświatowymi oraz podejmowanie innych zadań w zakresie rozwijania czytelnictwa 
i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta i regionu oraz realizacji zasad krajowej 
polityki bibliotecznej. 

10. Prowadzenie działalności gospodarczej w celu uzyskania dodatkowych środków na pokrycie 
kosztów związanych z upowszechnianiem kultury. 

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja 

§ 7. 1. Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje instytucję 
na zewnątrz. 

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w trybie przewidzianym 
w obowiązujących przepisach prawa. 

3. W strukturze instytucji kultury przewiduje się stanowisko jednego Zastępcy Dyrektora. 

4. Powołanie i odwołanie Zastępcy Dyrektora następuje na wniosek Dyrektora przez Prezydenta Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego. 

§ 8. 1. Dyrektor Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia pracowników działalności podstawowej, administracji 
oraz obsługi. 

2. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk, 
określone w odrębnych przepisach. 

3. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

4. Wynagrodzenie pracowników określa regulamin wynagradzania zatwierdzony przez Dyrektora 
z uwzględnieniem zasad wynikających z odrębnych przepisów. 

§ 9. 1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora 
Biblioteki po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, działającego w imieniu 
Organizatora oraz opinii organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców działających w Bibliotece. 

2. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie, a także inne komórki organizacyjne, 
służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-oświatowych użytkowników. 

3. Biblioteka posiada następujące filie: 

1) Filię nr 1, ul. Belzacka 66, która prowadzi gromadzenie i udostępnianie zbiorów oraz działalność kulturalno-
oświatową; 

2) Filię nr 2, ul. Sieradzka 2, która prowadzi gromadzenie i udostępnianie zbiorów oraz działalność kulturalno-
oświatową. 

4. Przy Bibliotece mogą działać instytucje i organizacje, stowarzyszenia i fundacje, których działalność 
związana jest z zaspokajaniem kulturalnych, czytelniczych potrzeb społeczności Piotrkowa Trybunalskiego 
i regionu, działalnością literacką lub w zakresie bibliotekarstwa. 

Rozdział 4.
Majątek i finanse 

§ 10. 1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się 
zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury. 
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2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy, ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem 
wysokości dotacji Organizatora. 

3. Sprawozdania finansowe podlegają zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

§ 11. 1. Działalność Biblioteki finansowana jest ze środków publicznych z otrzymywanej z budżetu 
Organizatora dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań 
statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów, dotacji celowej z budżetu państwa, dotacji celowej 
z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz na realizację wskazanych 
zadań i programów, darowizn, przychodów z odpłatnej działalności kulturalnej, ze sprzedaży składników majątku 
ruchomego, przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, środków otrzymanych od osób fizycznych 
i prawnych oraz z innych źródeł. 

2. Wysokość rocznej dotacji podmiotowej dla Biblioteki ustala Organizator na podstawie projektu planu 
finansowego sporządzanego przez Dyrektora Biblioteki. 

4. Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

§ 12. 1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą niekolidującą z programem działania w celu 
pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na cele statutowe. 

2. Z przychodów uzyskiwanych z działalności opisanej w ust. 1 Biblioteka pokrywa koszty działalności 
bieżącej oraz inne zobowiązania służące realizacji celów statutowych Biblioteki. 

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe 

§ 13. Połączenia, podziału i likwidacji Biblioteki można dokonać na warunkach i w trybie przewidzianym 
w obowiązujących przepisach. Majątkiem Biblioteki w procesie likwidacji zarządza Prezydent Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego. 

§ 14. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
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Uzasadnienie

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie znowelizowana ustawa z dnia 25 października 1991 roku 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 207, poz. 1230), która określa, iż 
organizatorzy instytucji kultury, obowiązani zostali do dostosowania statutów do wymogów wynikających ze 
znowelizowanych przepisów. Wprowadzone zmiany  dotyczą m.in.: 

1. wskazania w statucie instytucji kultury źródeł finansowania, zamiast sposobu uzyskiwania środków 
finansowych; 

2. doprecyzowania dotacji przekazywanych przez organizatora poprzez określenie, że mogą to być dotacje 
przekazywane: w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych 
zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów oraz dotacji celowej na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji czy na realizację wskazanych zadań i programów, zamiast ogólnego 
pojęcia „dotacja” np. na zadania objęte mecenatem państwa czy na zadania ważne z punktu widzenia regionalnej 
polityki rozwoju w zakresie kultury; 

3. sporządzania planu finansowego zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. 

Powyższe wskazuje, że dostosowanie Statutu MBP ma istotne znaczenie dla prawidłowego oraz zgodnego 
z prawem funkcjonowania tej instytucji kultury i jest konieczne jego dostosowanie do nowych ustawowych 
wymogów. 

Ponadto kompetencje organizatora dotyczące opiniowania regulaminu organizacyjnego instytucji kultury 
należałoby odnosić do zadań organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Temu bowiem 
organowi przyznano ustrojowe zadania, zarówno w zakresie reprezentowania jednostki i kierowania jej 
bieżącymi sprawami, jak i w zakresie zwierzchnictwa służbowego w stosunku do kierowników samorządowych 
jednostek organizacyjnych czy kreowania wewnętrznej struktury jednostek organizacyjnych Uzasadnionym 
zatem pozostaje, aby to organ wykonawczy organizatora opiniował nadawany przez dyrektora instytucji 
regulamin organizacyjny tj. akt, którego materią ma być ustalenie komórek organizacyjnych i stanowisk 
w instytucji oraz określenie zakresu ich działania i wzajemnych relacji pomiędzy nimi. 

Ponadto regulamin organizacyjny opiniują także związki zawodowe oraz stowarzyszenia twórców, które 
działają w tej instytucji kultury. 

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej dostosowano także do obecnej działalności tej instytucji kultury 
w sferze informacyjnej, edukacyjnej, regionalnej oraz kulturotwórczej. 

Piotrków Trybunalski, 18 października 2012 r. 

Strona 1
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 5E77825D-92C8-400F-9EC7-A2D786B53780. Projekt




