
 
Uchwała Nr XXIV/200/12  2012  

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych  
z dnia 10 sierpnia 2012 r.  

 
w sprawie zmiany w Uchwale Nr LIX/447/2002 Rady Miejskiej  
w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 sierpnia 2002r i zatwierdzenia Statutu   
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustrzykach Dolnych. 
 
Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
 o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z dnia 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn, 
zm.) oraz art. 8 ust.2 pkt.2, art. 11 ust.1 i 3 Ustawy z dnia27 czerwca 1997 r.  
o bibliotekach (Dz. U. z roku 2012, Nr 642), art. 13 Ustawy z dnia 25 października 
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z roku 
2012, nr 406) – Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych p o s t a n w i a: 
 
 

§ 1 
 

Dokonać zmiany adresu Biblioteki w § 1 Uchwały Nr LIX/447/2002 Rady 
Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 sierpnia 2002r z „ul. Rynek 6” na  
ul. Rynek 5, 

§ 2 
Zatwierdzić jednolity tekst  Statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Ustrzykach Dolnych stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. 
 

§ 3 
 

Traci moc § 2 Uchwały  Nr LIX/447/2002 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych  
 z dnia 29 sierpnia 2002 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Załącznik Nr 1 do Uchwały  Nr XXIV/200/12  
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 10.08.2012r. 
 
 

STATUT 
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

 im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych 
 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. Eugeniusza Wanieka  
w Ustrzykach Dolnych, zwana dalej „Biblioteką” jest   samorządową instytucją 
kultury  działająca na podstawie: 
1. Ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu   
     działalności kulturalnej Dz. U. z roku 2012   poz. 406) 
2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U z roku2012 poz. 642)  
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r 
      nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) 
4. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r 
      Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ 
5. Uchwały Nr LIX/446/2002 Rady Miejskiej  w Ustrzykach Dolnych z dnia   
    29.08.2002 roku w sprawie wykonywania zadań z zakresie właściwości  
    powiatu -  Powiatowej Biblioteki Publicznej zgodnie z zawartym w dniu  
    20 maja 2002r porozumieniu pomiędzy Zarządem Powiatu Bieszczadzkiego,  
    a Zarządem Miejskim w Ustrzykach Dolnych, oraz 
 6.  niniejszego Statutu 

§ 2 
 

1. Siedziba Biblioteki mieści się w Ustrzykach Dolnych przy ul Rynek 5. 
2. Terenem działania Biblioteki jest Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne  
     a w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej  
     obszar  powiatu  Bieszczadzkiego  w województwie Podkarpackim 
3. Organizatorem Biblioteki jest Burmistrz Ustrzyk Dolnych. 

 
§ 3 

 
1.  Biblioteka wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego  
     przez Organizatora. 
2. Biblioteka posiada osobowość prawną i działa przez ustanowione 
    w Statucie Organy. 
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§ 4 
 

Biblioteka używa pieczęci podłużnej zawierającej w swej treści: 
1.  nazwę instytucji w pełnym brzmieniu 
2.  adres Biblioteki 
3. numer telefonu (faxu) 

§ 5 
 

Biblioteka może używać nazwy skróconej : „PiMBP  im. prof. E. Wanieka  
w Ustrzykach Dolnych” 
 
 

Rozdział II 
Cele i zadania Biblioteki 

 
§ 6 

 
Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych  
i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy  
i kultury. 
 

§ 7 
 

1. Do zadań Biblioteki należy w szczególności: 
1.1 gromadzenie, opracowywanie oraz przechowywanie materiałów  
      bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów  dotyczących 

           własnego regionu, 
     1.2 udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i na zewnątrz,  
     1.3 prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej, 
     1.4 organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, 

1.5 organizowanie imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę, 
      czytelnictwo, 
1.6 współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład  sieci bibliotecznej, 
      instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami  i stowarzyszeniami   
      w zakresie rozwijania i zaspokajania kulturalnych  i edukacyjnych potrzeb 
      społeczeństwa, 
1.7 doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki oraz sprawowanie 
       nadzoru   nad  filialnymi bibliotecznymi, 

     1.8 tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych:  
     katalogowych i bibliograficznych. 

2. Biblioteka realizuje zadania biblioteki powiatowej dla powiatu bieszczadzkiego. 
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Rozdział III  

Organizacja Biblioteki i jej organy 
 

§ 8 
1. Dyrektora Biblioteki powołuje  i odwołuje Burmistrz Ustrzyk Dolnych  
    po zasięgnięciu opinii związków i stowarzyszeń zawodowych działających  
    w bibliotece , a także Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki  Publicznej  
    w Rzeszowie. 
2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Biblioteki jest Burmistrz  Miasta 

Ustrzyki Dolne. 
 
3. Biblioteką zarządza Dyrektor, który między innymi: 
    3.1 zarządza całokształtem działalności PiMBP, 
    3.2 reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz, 
    3.3 ponosi odpowiedzialność za organizację obsługi bibliotecznej, 
           kompletowanie i utrzymanie w należytym stanie księgozbioru  i innych  
           materiałów bibliotecznych. 

 
§ 9 

W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracyjnej 
oraz obsługi. W miarę potrzeby mogą być zatrudnieni specjaliści innych zawodów 
związanych z jej działalnością. Pracowników biblioteki zatrudnia, awansuje  
i zwalnia dyrektor Biblioteki. 
 

§ 10 
Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie  
do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określonych w odrębnych 
przepisach. 
 

§ 11 
Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określone są na podstawie właściwych 
resortowych przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek publicznych jako 
instytucji kultury. 
 

§ 12 
Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, filie biblioteczne,  a także inne 
komórki organizacyjne służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-
oświatowych. 
 

§ 13 
Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny, 
nadawany przez dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii organizatora oraz 
działających w niej związków  i stowarzyszeń zawodowych. 
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Rozdział IV 

Gospodarka finansowa biblioteki 
§ 14 

1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie 
    o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.  
2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest  plan finansowy zatwierdzany 
przez Dyrektora Biblioteki. 
 

§ 15 
1. Biblioteka finansowana jest z budżetu miasta, a w części dotyczącej realizacji   
zadań powiatowej biblioteki publicznej –  z budżetu powiatu, a także dochodów 
własnych, dotacji celowych, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych 
oraz innych źródeł. 
 
2. Wysokość rocznej dotacji budżetowej dla Biblioteki ustala Organizator. 
 
3. Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty  
    za swe usługi i wydawnictwa, a wpływy przeznaczać na cela statutowe. 

 
 5. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych 
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Biblioteki służy 
realizacji celów statutowych. 

 
Rozdział V 

Nadzór nad Biblioteką 
 

§ 16 
1. Nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Organizator. 
2.Organizator dokonuje kontroli i oceny działalności Biblioteki. 
 

§ 17 
Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Rzeszowie 

 
Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 
 

§ 18 
Wszelkie zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w  trybie  
określonym dla jego nadania. 
 
 
 
 


