Załącznik
do Uchwały Nr XLI/109/17
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 27 września 2017 r.

Statut
Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu

I.

Postanowienia ogólne
§1

Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu zwana dalej „Biblioteką”
działa w szczególności na podstawie:
1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późn.
zm.);
2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406);
3. aktu o utworzeniu oraz postanowień niniejszego Statutu;
4. innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§2
Organizatorem Biblioteki jest gmina-miasto Grudziądz.
§3
Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury
prowadzonego przez organizatora.

§4
Siedzibą i terenem działania Biblioteki jest gmina-miasto Grudziądz.

§5
Biblioteka jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci
bibliotecznej.
§6
1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Prezydent Grudziądza.
2. Nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna –
Książnica Kopernikańska w Toruniu.
§7
Biblioteka używa pieczęci okrągłej z herbem miasta i napisem w otoku „Biblioteka
Miejska w Grudziądzu”.

II.

Cele i zdania Biblioteki
§8

Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory biblioteczne służące rozwojowi
i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy
i rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu
informacyjnego. Ponadto zadaniem Biblioteki jest przechowywanie i ochrona materiałów
bibliotecznych.
§9
Biblioteka prowadzi działalność biblioteczną i informacyjną na terenie gminy-miasto
Grudziądz, realizuje swoje zadania programowe współpracując z innymi bibliotekami,
instytucjami kultury oraz organizacjami zajmującymi się upowszechnianiem książki,
działalnością oświatową i kulturalną.
§ 10
1. Do szczegółowych zadań Biblioteki należy:
1) gromadzenie i opracowywanie, konserwacja materiałów bibliotecznych

ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących miasta, jego
mieszkańców i regionu;
2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów bibliotecznych
na zewnątrz i na miejscu, zapewnienie mieszkańcom miasta dogodnego dostępu
do materiałów bibliotecznych i informacji oraz organizowanie czytelnictwa
i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym;
3) świadczenie
usług
informacyjnych,
bibliograficznych,
bibliotecznych,
prowadzenie wypożyczeń i kontaktów międzybibliotecznych, prowadzenie
działalności wydawniczej: wydawanie własnych informatorów, biuletynów itp.;
4) przechowywanie gromadzonych zbiorów bibliotecznych w warunkach
zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz
magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
5) prowadzenie działalności edukacyjnej oraz organizowanie różnego typu imprez
popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo;
6) udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych;
7) tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych: katalogowych,
bibliograficznych i faktograficznych;
8) prowadzenie wymiany wydawnictw w kraju i za granicą;
9) utrzymywanie kontaktów i współdziałanie z bibliotekami innych sieci,
instytucjami naukowymi polskimi i zagranicznymi o pokrewnym zakresie
zainteresowań, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami
i towarzystwami w celu rozwijania i zaspakajania potrzeb oświatowych
i kulturalnych społeczeństwa;
2. Biblioteka może podejmować inne zadania wynikające z potrzeb lokalnego środowiska
w ramach posiadanych środków finansowych.

III.

Nadzór i zarządzanie
§ 11

1. Dyrektor Biblioteki kieruje jej działalnością i reprezentuje na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Grudziądza.
3. Zwierzchnikiem służbowym pozostałych pracowników Biblioteki jest Dyrektor,
który jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
4. Pracownikami Biblioteki mogą być osoby posiadające kwalifikacje dla danego
stanowiska pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami określonymi przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5. Stosunki pracy z pracownikami nawiązuje i rozwiązuje Dyrektor.
6. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki ustala Regulamin Wynagradzania
Pracowników Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu.
7. Organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania jej komórek organizacyjnych
oraz filii bibliotecznych ustala Regulamin organizacyjny, który opracowuje
i wprowadza w drodze zarządzenia Dyrektor Biblioteki. W miarę potrzeb Dyrektor
może tworzyć nowe komórki organizacyjne oraz łączyć lub likwidować istniejące.
8. Na czas swojej nieobecności Dyrektor Biblioteki wyznacza osobę go zastępującą.

§ 12
1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, filie biblioteczne, oddziały dla dzieci
i punkty biblioteczne oraz stosuje inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych
uwzględniając potrzeby szeroko rozumianego czytelnictwa. Biblioteka prowadzi
Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych. Dyrektor może także powołać zespoły
problemowe do wykonania określonych zadań.
2. Zasady korzystania z biblioteki i udostępniania zbiorów innym bibliotekom określają
regulaminy biblioteki nadane przez Dyrektora.
3. W skład Biblioteki wchodzą:
1) Biblioteka Główna ul. Legionów 28,
2) Filia nr 1, ul. Nauczycielska 19,
3) Filia nr 3, ul. Korczaka 23,
4) Filia nr 4, ul. Tytoniowa 1,
5) Filia nr 7, ul. Chopina 33,
6) Filia nr 8, ul. Łęgi 2,
7) Filia nr 11, ul. Rydygiera 15/17,
8) Filia nr 13, ul. Mikołaja z Ryńska 1/7,
9) Filia nr 14, ul. Droga Mazurska 2 A-D.
§ 13
Połączenie lub podział oraz likwidacja Biblioteki może nastąpić na mocy uchwały Rady
Miejskiej.
§ 14
Przy Bibliotece mogą działać koła przyjaciół biblioteki, stowarzyszenia i fundacje,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IV.

Majątek i finanse Biblioteki
§ 15

Majątek Biblioteki może być wykorzystywany do celów wynikających z zakresu działania
Biblioteki.
§ 16
1. Organizator zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Biblioteki.

2. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych
środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących
gospodarki finansowej instytucji kultury.
3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy, zatwierdzony w
drodze zarządzenia przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora,
który to plan w trakcie roku może ulec zmianie, o czym należy powiadomić
organizatora.
4. Dyrektor corocznie, w terminie do trzech miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada
organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które
podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta gminy – miasto Grudziądz.
§ 17
1. Przychodami biblioteki są:
1) dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2) dotacje celowe z budżetu państwa i jednostki samorządu terytorialnego,
3) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
4) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku
ruchomego,
5) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych użytkowanych przez
bibliotekę,
6) przychody z innych źródeł.
2. Wysokość dotacji podmiotowej dla biblioteki ustalana jest na podstawie projektu
planu finansowego sporządzanego przez Dyrektora biblioteki, przekazanego
organizatorowi w wyznaczonym przez organizatora terminie.
3. Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Prezydent gminy – miasto Grudziądz.
§ 18
1. Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokojenia potrzeb czytelników oraz
służące szeroko pojętej promocji gminy-miasto Grudziądz.
2. Biblioteka w ramach zadań, o których mowa w ust. 1, może prowadzić działalność
gospodarczą o charakterze usługowo-handlowym na zasadach określonych w
odrębnych przepisach.
3. Dochody uzyskane z działalności gospodarczej są przeznaczone na cale statutowe
Biblioteki.
§ 19
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Biblioteki w zakresie jej praw
i obowiązków majątkowych uprawniony jest Dyrektor Biblioteki lub osoba przez
niego upoważniona.
2. W zakresie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych
niezbędna jest kontrasygnata głównego księgowego.

V.

Przepisy końcowe
§ 20

Zmiany w Statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

