
UCHWAŁA NR LV/525/14
RADY MIASTA KUTNO

z dnia 30 Września 2014 r'

W sprawie zmiany nazwy Miejskiej i'łjfj;f ilil|xrl 
im. Stefana żeromskiego w Kutnie

Napodstawieart.].8ust'2pK15,ań40ust'I-i^ust.2pkt2ustawyzdnia8-marca1990r.
o'.'ołioiió g'ińnym (t' l. il.i'izolzr' poz. 5g4,645i].318; zfo!4poz, '379.i-!072\ 

oraz

.ń. iiu'ta*v idniazl.,"r*.' 1997r. obib|iotekach (t. i. Dz. U.z20If r'poz'64f,908' z2013r.

ooz. 829) Rada Miasta Kutno uchwa|a, co następuje:

9 1. Zmienia się nazwę Miejskiej Bib|ioteki Pub|icznej im. stefana ieromskiego w Ktjtnie na nazwę

* ulńióniu. Miejsńa i PowiatŃi aiuliot"|.a Pub|iczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie.

9 2. Nadaje się statut Miejskiej iPowiatowej .Bibliotece Pub|icznej im. Stefana Żeromskiego

w ruńe w bzmieńiu okreś|onym w załqczniku do niniejszej uchwaty.

5 3. Traci moc Uchwała Nr Xx||u253lo8 Rady Mia'sta Kutno z dnia 24 czerwca 2008 r. W sprawie

naoińia st.atutu Mieiskiej siuribteló,Pub|ińe; im. 5tefana Żeromskiego W Kutnie (Dz.Uu, Woj. Łódzk.

Nr 255, poz. 2295).

5 4. Wykonanie uchwały powieza się Prezydentowi Miasta Kutna'

95. Uchwała wchodzi w życie po upływie l.4 d-ni'od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

wńńoo'ińu Łódzkiego z moćq obówiązującą od dnia 1 stycznia 20].5 roku.

Przewodniczqcy Rady
f tf 'twą/

a

Grzegorz Chojnacki

WNY

, Vntr,l2łs
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Załacznik do Uchwały Nr LV/525/14

RadY Miasta Kutno

z dnia 30 Września 2014 r.

STATUT M|EJsKlEt l PoWIAToWE' 
".'\i9l.#fi!'LlczNE| 

lM. STEFANA żERoMsKlEGo

Rozdział 1
Postanowienia ogó|ne

9 1. Miejska i Powiatowa Bib|ioteka Pub|iczna im. Stefana żeromskiego W Kutnie, zwana dalej

,,oiblioteka';, jest samorządowQ instytucją ku|tury i działa w szczególności na podstawie:

].) ustawy z dnia 25 października ]-991 r. o organizowaniu iprowadzeniu działaIności ku|tura|nej (t.j'

Dz. U. z 2012 poz. 406);

2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r' o bib|iotekach (t'i. Dz. U. z 2OIf poz. 642 zpóźniĄszymi
zmianami);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2oo9 r. o finansach publicznych (t.i. Dz. u' 22073 t' poz.

885 z późniejszymi zmianami);

4) porozumienia z dnia ].0 stycznia 2oo2 r. zawańego pomiędzy z.ngę.'.l,!i3:l1^!!Y-.tl3.u zarządem
,ńowiatu 

Kutnowskiego 
'" 

śprańie powiezenia zadah poŃialowej biblioteki Miejskiej i Powiatowej

Bib|iotece Pub|icznej im. stefana Żeromskiego W Kutnie;

5) postanowień niniejszego statut.

9 2. organizatorem Biblioteki jest gmina Miasto Kutno, zwana da|ej ,,organizatorem,,, która

zapównia ńarunki jej dziatalności i rozwoju, odpowiadajqce jej zadaniom.

93. Bib|ioteka jest Wpisana do rejestru insĘĄucji .ku|tury, prowadzonego przez organizatora,
pońda osobowośó prawnĘ, działa we Wtasnym imieniu i na własny rachunek.

9 4. 1. Bib|ioteka wchodzi w skład ogó|nokrajowej sieci bib|iotecznej i działa na terenie miasta

Kutno i powiatu kutnowskiego'

2. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wo|ewódzka Bib|ioteka Pub|iczna im. Marsz.

Józefa Piłsudskiego w Łodzi'

9 5. Siedziba Bib|ioteki mieści się W Kutnie, u|. Wojskiego Po|skiego 5.

s 6. 1. Bib|ioteka używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą, adresem siedziby, nr Regon, nr NIP' nr

telefon u.

2. Bib|ioteka używa pieczęci okrqgłej do identyfikacji zbiorów otreści: ..Miejska iPowiatowa

Biblioteka Publiczna w Kutnie".

3' Biblioteka posługuje się również nazwa skrócona: M|PBP w Kutnie.

Rozdział 2.
Cele i zadania Biblioteki

5 7. 1. Bib|ioteka służy rozwijaniu izaspakajaniu potrzeb czyte|niczych ,i informacyjnych

społeczeństwa oraz upowszecńńiańiu wiedzy,.nauki i rozwojowi ku|tury' Pełni ro|ę ku|turotwórczq

i informacyjną W środowisku'

2. Do podstawowych zadań Bib|ioteki na|eży:

1) gromadzenie, opracowywanie, pzechowywanie .iochrona materiałów bib|iotecznych, ze
. 

siczegó|nym uwzg|ędnieniem materiałóW dotyczqcych własnego regionu;

2) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnqtrz oraz prowadzenie wypożyczeń

międzybibIiotecznych;
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3) zapewnienie mieszkańcom dogodnego dostępu do materiałów bib|iotecznych i informacji popzez
-.intóńowanie 

o zbiorach własnlch, innych oib"|iotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej;

4) pełnienie funkcji ośrodka informacji bib|ioteczno -. bib|iograficzn ej .oraz .opracowywanie,i'pubIikowanie 
pówiatowej bibIiografii- regionaInej, a także innych materiałów informacyinych,

,hła',c,^ dokumentujacyćh dorobtk ku|turaIny, naukowy i gospodarczy regionu;

5) prowadzenie form pracy służqcych popularyzacji czyte|nictwa, nauki isztuki oraz dorobku

kulturalnego;

6) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturaInych;

7) organizowanie czyte|nictwa iudostępnianie materiałów bib|iotecznych |udziom chorym, starym

i niepełnosprawnym;

8) twozenie, uzupełnianie i udostępnianie baz danych kata|ogowych, bib|iograficznych

i faktograficznych;

9) prowadzenie działaIności edukacyjnej, dokumentacyjnej, wydawniczej;

Lo) pomoc instrukcyjno-metodyczna filiom mieiskim i bibliotekom publicznym na terenie powiatu;

11) organizacja szko|eń idoskona|enia zawodowego, wymiana doświadczeń bib|iotekarskich oraz

lp1u"*o*uni" nadzoru merytorycznego nad prawidłowym rea|izowaniem zadań statutowych pzez
biblioteki publiczne na terenie powiatu;

12) współpraca, także międzynarodowa z innymi.. bib|iotekami, instytucjami kultury' nauki,
-lńanizbclami 

i stowarzysżen.iami oraz osobami fizycznymi *,'.k|.:,']."-]9aij-ania czytelnictwa

izispakaiania potrzeb informacyinych, ośWiatowych i kulturalnych społeczenstwa.

s 8. Biblioteka może podejmować inne zadania d|a zaspokajania potzeb czyte|nikóW oraz służace

szeioko pojętej promocji Miasta Kutna i powiatu kutnowskiego.

Rozdział 3.
organyBib|iotekiijejorganizacja,wtymzakresdziałaniai|okalizacjaFi|ii

o 9. 1. organem zarządzającym Bib|ioteka jest Dyrektor.

2. Dyrektor zaŻĄdza Bib|ioteką, reprezentuje jq na zewnatrz iponosi odpowiedzia|ność za

reaIizację zadań BibIioteki.

3.Dyrektorupoważnionyjestdodokonywaniaczynnościprawnych,.zaciqganiazobowiązańoraz
..uri'o_ń.ńiJ ńvJitków do ńyiokości okreś|ónych W p|anie finansowym Bib|ioteki.

4. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy W stosunku do pracowników Bib|ioteki.

5. DyreKora powotuje iodwołuje Prezydent Miasta Kutno z zachowaniem obowiązujących

pzepisów.

6. Dyrektor kieruje działatnościq Bib|ioteki przy 
- 
pomocy jednego zastępcy' powoływanego

iodwoływanego przeź Dyrektora po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Kutna.

7. zastępca Dyrektora dziata w granicach umocowania udzielonego pzez Dyrektora. Zakres

działania ZJstępcy Dyrektora okreś|a reguIamin organizacyjny.

8' W czasie nieobecności DyreKora Biblioteki zastępuje go zastępca w zakresie udzie|onego pzez

Dyrektora pełnomocnictwa.

9' W pzypadku braku obsady stanowiska DyreKora Bib|ioteki, jego obowiqzki pełni Zastępca, do

czasu powołania DyreKora.

91o. 1. Dyrektor może tworzyć, z wtasnej inicjatywy lub na wniosek pracownikóW zespoły/komisie

merytoryczne do reaIizacji konkretnych zadań.

2. W skład zespołu/komisji Wchodzq pracownicy merytoryczni Bib|ioteki oraz w razie potrzeby

osoby spoza instytucji powoływane i odwoływane przez DyreKora.

3. Zakres działania, szczegółowy tryb pracy oraz liczbę członków zespołu okreś|a DyreKor

zarzadzeniem'
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s 11. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracownikóW na stanowiskach bib|iotekarskich, administracji

iobsługi.

2. Wynagrodzenie pracowników Bib|ioteki usta|ane jest na podstawie WewnętŹnego regulaminu

wynagradzania.

912. organizację Wewnętrzną Bib|ioteki okreś|a regu|amin organiz-acyjny nadany przez Dyrektora
po i.iięqńiętiu opińii Rrezycienta Miasta Kutno oraz działających W Bib|iotece organizacji zwiqzkowych

i stowarzyszeń twórców.

s 13. 1. Bib|ioteka prowadzi wypożycza|nie, czyte|nie, filie biblioteczne ipunkty bib|ioteczne oraz

innó formy udostępńiania zbioidw 
-bib|iotecznych 

służqce zaspokajaniu potzeb czyte|niczych

i ku|turaIno - oświatowych użytkowników.

2. W skład Bib|ioteki wchodzą:

1) Bib|ioteka Główna, u|. Wojska Po|skiego 5, 99.300Kutno;

2) Filie Biblioteczne:

a) Fi|ia nr 3, u|' Łqkoszyńska 9, Kutno,99.300 Kutno'

b) Fi|ia nr 4, u|. DQbrowskiego ].0, 99-300 Kutno,

c) Filia nr 5, ul Wilcza 2a, 99-300 Kutno,

d) Centrum Informacji Technicznej i Biznesowej, u|' Kardynata Stefana Wyszyńskiegol1, 99.300

Kutno.

9 14. 1. Do podstawowych zadań FiIii Bib|iotecznych nr 3, 4 i 5 na|eży:

1.) udostępnianie zbiorów naukowych, czasopism, kięgozbioru popularno - naukowego. ibeletrystyki
-'dla 

Jzńci, młodzieży idorosłycń, a także osób chorych, starszych i niepetnosprawnych;

2) udostępnianie stanowisk komputerowych z dostępem do lnternetu;

3) prowadzenie form pracy służących popu|aryzacji czytelnictwa oraz dorobku ku|tura|nego We

współpracy z IokaInym środowiskiem;

4) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturaInych.

2. Do podstawowych zadań centrum |nformacji Technicznej i Biznesowej na|eży:

1) wyrównywanie szans dostępu Wszystkim zainteresowanym do nieodpłatnej .informacji naukowej,.'tóćt'.i.'ńeiibiznósowej 
jakó ważnógo e|ementu rozwoju innowacyjnej gospodarki w regionie;

2) gromadzenie iudostępnianie ksiqżek, czasopism, dokumentacji i|iteratury fachowej na nośnikach

tradycyjnych i elektronicznYch;

3) udostępnianie stanowisk komputerowych z dostępem do lnternetu;

4) nawiązywanie wspÓłpracy z jednostkami naukowymi;

5) utwozenie partnerstwa z instytucjami i organizacjami zajmującymi

i pośrednictwem w dziedzinie innowacji.

Rozdziat 4'

Się wspiera n iem

ŹrÓdła finansowania działaIności Bib|ioteki

515. 1. Bib|ioteka prowadzi gospodarkę finansowq na zasadach okreś|onych W ustawie

o organizowaniu i prowadzeniu dziataIności ku|turaInej.

2. BibIioteka prowadzi samodzie|nq gospodarkę finansowq w ramach posiadanych środkÓw,

kierujac się zasadami efektywności ich wykozystania.

3. PodstaWa gospodarki finansowej Biblioteki jest p|an finansowy ustaIony pŻez Dyrektora,

z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
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916. 1. Działalność Biblioteki finansowana jest ze.środków pub|icznych W ra.mach. otrzymywanej

ootJcii-póańiotóńei, dotacji ce|owei zbudżśtu pań.stwa, dotacji celowej -z.budżetów 
jednostek

'u'oi'ąbu 
terytoriafnego, dirowizn, p'zychodów z pobieranych opłat i innych Źródeł.

2. organizator pzekazuje Bib|iotece środki finansowe W formie dotacii:

1.) podmiotowej na dofinansowanie dziata|ności bieżącej w zakresie rea|izowanych zadań

statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektu;

2)ce|owejnafinansowanie|ubdofinansowaniekosztówrealizacjiinwestycji;

3) ce|owei na rea|izacię wskazanych zadań i programów.

3. W części doĘczqcej realizacji zadań biblioteki powiatowej, Bib|ioteka jest finansowana

z budżetu Pbwiatu Kutnowskiego, za pośrednictwem Miasta Kutno'

917. Wartość majqtku BibIioteki odzwierciedIa fundusz Biblioteki, który odpowiada Wartości

wydzielonego dla niei mienia.

918, 1. Biblioteka może w granicach obowiqzujących paepisów .pobierać opłaty za swoje usługi

iwv:dańnictwa oraz prowadzić,"jako dodatkową, ciziaialność gospodarczq na zasadach okreś|onych

odiębnymi pzepisami, a osiągnięte Wpływy przeznaczać na ce|e statutowe'

2. Składniki majQtku Bib|ioteki mogą być odpłatnie Wynajmowane |ub nieodpłatnie użyczane.

3. optaty mogą byĆ pobierane za:

1} sprzedaż wydawnictw własnych;

2) wyna|mu oraz sprzedaży majqtku ruchomego i nieruchomego;

3) usługi bibIiograficzne, repro9raficzne;

4) wypożyczanie materiatów audiowizuaInych;

5) zniszczenie Iub niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibIiotecznych;

6) usługi rek|amowe, promocji isponsoringu.

919' Bib|ioteka, zgodnie z obowiqzującymi pzepisami spozqdza roczne sprawozdania finansowe

ze swojej działa|ności, które zatwierdza Prezydent Miasta Kutno.

,or," nll"it'n'iXt ii o.o*"

9 20. 1.. Połączenia, podziału |ub |ikwidacji Bib|ioteki może dokonać organizator zgodnie

z obowiązującymi pzepisami prawa'

z' zmiany statutu moga być dokonywane w trybie właściwym d|a jego nadania.
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