
                                            Uchwała Nr XXIV/261/2005 

                            Rady Miejskiej w Karczewie 
                                         z dnia 12 grudnia 2005 roku 
 
 
 
 
w sprawie : zmiany statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  

                   w Karczewie w kierunku aktualizacji jego treści do 
                   obowiązujących zmian ustawowych. 
 
 
 
 
               Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) w związku z art.11 
ust.1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r. Nr 85. poz.539 
z późn.zm.) Rada Miejska w Karczewie uchwala co następuje : 
 
                                                            & 1 
Zmienia się statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie poprzez jego 
aktualizację do zmian ustawowych, którego treść stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 
                                                            &2 
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Karczewie Nr XXXIII / 190 / 2001 z dnia 31 maja 
2001 roku. 
 
                                                            & 3 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 
 
                                                             & 4 
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 
                                                        
  

 
 Przewodniczący 

 Rady Miejskiej w Karczewie 

 mgr inż. Waldemar Pawlik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                                                                    Załącznik do Uchwały 
............................... 
                                                                    Rady Miejskiej w 
Karczewie 

                                                                    z dnia 
........................................................ 
 
 
 
                                                    STATUT 

                    MIEJSKO-GMINNEJ  BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
                                                w Karczewie 

 
 
                                               1.Przepisy ogólne 
 
                                                          &1 
 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie, zwana dalej „Biblioteką”, działa 
na podstawie : 
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z    
    z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.). 
2/ ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539 z późn.zm.) 

3/ ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności  
     kulturalnej (Dz.U. Nr 110, poz.721 z poźn.zm.). 
4/ niniejszego statutu.               
 
                                                          & 2 
 
1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci      
.    bibliotecznej. 
2. Organizatorem biblioteki jest Gmina Karczew. 
 
                                                           & 3 
 
1. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji Kultury prowadzonego przez  
    organizatora – Gminę Karczew i posiada osobowość prawną. 
2. Bezpośredni nadzór w imieniu organizatora sprawuje Burmistrz Karczewa. 
3. Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Biblioteki Publicznej miasta stołecznego  

    Warszawy  –  Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. 
 
                                                          & 4 
 
1. Siedzibą Biblioteki jest miasto Karczew, a terenem jej działania jest miasto i gmina  

     Karczew. 



2. Biblioteka używa pieczęci podłużnej w brzmieniu : 
                                                
                                                     MIEJSKO-GMINNA 

                                              BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
                                      05-480 Karczew, ul.Częstochowska 24 
                                                   tel. /022/ 780 62 15 
 
3.Zbiory biblioteczne pieczętowane są pieczęciami okrągłymi zawierającymi nazwę  
   Biblioteki. 
 
 
4. Biblioteka prowadzi na terenie  miasta i gminy Karczew n/w filie biblioteczne : 
 
   - filia na osiedlu „Ługi” ul. Berlinga 1. 
   - filia we wsi Ostrówiec 
   - filia we wsi Nadbrzeż 
  
 

                                                     

                                  

                                          II. Cele i zadania Bibliotek 

            
 

                                                      & 5 

 
Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz 
upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury. 
 
                                                       & 6 
 
Do podstawowych zadań Biblioteki należy : 
 
1/ udostępnianie książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych,  
    upowszechnianie czytelnictwa, prowadzenie działalności kulturalnej na terenie 

    miasta i gminy Karczew, 
2/ prowadzenie działalności informacyjno-bibliotecznej, wypożyczeń  
    międzybibliotecznych oraz gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych. 
 
                                                       & 7 
  
Do zakresu działania Biblioteki należy w szczególności : 
 
1/ gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym  
    uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego miasta i regionu, 
2/ udostępnianie zbiorów na miejscu i na zewnątrz oraz poprzez wypożyczania 
    międzybiblioteczne, 
3/ organizowanie działalności czytelniczej, popularyzację zbiorów i czytelnictwa, 
4/ prowadzenie ewidencji usług bibliotecznych, 
5/ współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci  
    bibliotecznej, 



6/ współpraca z miejskimi i gminnymi placówkami upowszechniania kultury, szkołami  
    i bibliotekami szkolnymi oraz organizacjami społecznymi w zakresie wspólnego  
    propagowania działalności kulturalnej, 
7/ doskonalenie zawodowe bibliotekarzy, 
8/ podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego. 
 
 
 
 
 
 
                      III. Organizacja Biblioteki i jej organy, pracownicy. 
                                                       
                                                     & 8 

 
1. Biblioteką zarządza dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Karczewa. 
3. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora Biblioteki jest Burmistrz. 
 
 
                                                      & 9 
 
Organizację wewnętrzną Biblioteki ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym. 
 
                                                     & 10 
 
Pracodawcą dla zatrudnionych w Bibliotece pracowników jest dyrektor Biblioteki. 
 
                                                      & 11 
 
Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie 
biblioteczne, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów 
bibliotecznych. 
 
                                                      &12 
 
Biblioteka jest finansowana z budżetu Gminy Karczew, z dochodów własnych i 
innych źródeł. 
 
                                 
                        

                                   IV. Gospodarka finansowa Biblioteki. 
 
                                                     & 13 
 
Bieżącą działalność i zobowiązania Biblioteki są finansowane z uzyskiwanych 
przychodów, którymi są : 
1/ dotacje otrzymywane z Gminy Karczew, 
2/ wpływy z prowadzonej działalności, w tym z najmu i dzierżawy składników 
      majątkowych, 



3/ środki materialne i niematerialne otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz 
    z innych źródeł. 
 
                                                    & 14 
 
1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan działalności  
      obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan 
środków 

    obrotowych i rozliczenie z budżetu. 
2. W rocznym planie działalności wyodrębnia się : 
    1/ przychody własne Biblioteki, 
    2/ dotacje z budżetu Gminy Karczew, 
    3/ wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń, 
    4/ wydatki inwestycyjne. 
 
                                                   & 15 
 
Dyrektor Biblioteki ustala opłaty za : 
1/ usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia 

    międzybiblioteczne, 
2/ wypożyczenia materiałów audiowizualnych, 
3/ wypożyczone materiały biblioteczne w formie kaucji, 
4/ nie zwrócone w terminie wypożyczone materiały biblioteczne, 
5/ uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych. 
 
                                                   & 16 
 
1. Przy Bibliotece mogą działać towarzystwa kulturalne, koła przyjaciół Biblioteki. 
2. Biblioteka może korzystać z pomocy stowarzyszeń i fundacji o zasięgu  
    regionalnym i ogólnokrajowym. 
 
                                                  
                                                    & 17 

 
Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą wiążącą się z celami i zadaniami 
zawartymi w & 7. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe 
Biblioteki.  

 
                                                    & 18 
 
Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. 
 
                                                       
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


