
 

 

UCHWAŁA NR PR.0007.61.2014 

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

z dnia 27 marca 2014 r. 

w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rudzie Śląskiej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 2), art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ust. 1            

i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.), 

art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 406) oraz art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000 

r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r.              

Nr 197, poz. 1172 ze zm. ), 

 

na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Ruda Śląska 

uchwala: 
 

§ 1. Nadać Statut Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rudzie Śląskiej, stanowiący załącznik do uchwały, 

obejmujący także wykaz Placówek Biblioteki. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 

 Wiceprzewodniczący Rady 

Miasta 

 

 

Marek Kobierski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 kwietnia 2014 r.

Poz. 2285



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr PR.0007.61.2014 

Rady Miasta Ruda Śląska 

z dnia 27 marca 2014 r. 

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Dąbrowskiego 

18, zwana w dalszej treści statutu „Biblioteką", jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość 

prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz jest wpisana do rejestru 

instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta Miasta pod numerem 1/92. 

2. Podstawę prawną działania Biblioteki stanowią w szczególności: 

1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. 

zm.), 

2) Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 642, z późn. zm.), 

3) Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst 

jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 406), 

4) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. 

zm.), 

5) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 330 z późn. zm.), 

6) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2013 r.  

poz. 907 z późniejszymi zmianami), 

7) Niniejszy Statut. 

§ 2. 1. Siedziba Biblioteki znajduje się w Rudzie Śląskiej przy ul. J. Dąbrowskiego 18, 41 - 710 Ruda 

Śląska. 

2. Biblioteka prowadzi działalność na terenie miasta Ruda Śląska, a także na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

3. Biblioteka działa w obrębie ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. 

§ 3. Organizatorem Biblioteki, w rozumieniu przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej, jest Miasto Ruda Śląska. 

§ 4. Nadzór nad działalnością Biblioteki pełni Prezydent Miasta Ruda Śląska. 

§ 5. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Śląska w Katowicach. 

§ 6. 1. Pełna nazwa Biblioteki brzmi: „Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej". 

2. Biblioteka używa pieczątki podłużnej o treści: „Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej 

ul. Dąbrowskiego 18, 41 - 710 Ruda Śląska”. 

 

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI 

§ 7. Biblioteka służy rozwojowi i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych oraz informacyjnych, a także 

przyczynia się do upowszechniania kultury i postępu wiedzy wśród mieszkańców Rudy Śląskiej. 

§ 8. Do zadań Biblioteki w szczególności należy: 

1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem materiałów dotyczących miasta i regionu, 
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2. udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu dla wszystkich 

użytkowników Biblioteki z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób 

niepełnosprawnych, 

3. prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej, 

4. popularyzacja książki i czytelnictwa, 

5. udzielanie pomocy fachowej w wykorzystywaniu materiałów bibliotecznych oraz poradnictwo 

w doborze lektury i dostępie do informacji, 

6. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych w szczególności 

w zakresie czytelnictwa, 

7. zaspakajanie potrzeb informacyjnych, kulturalnych i oświatowych, a także współdziałanie z bibliotekami 

innych sieci, muzeami i ośrodkami informacji naukowej, archiwami i innymi instytucjami upowszechniania 

kultury oraz innymi organizacjami w tymże zakresie, 

8. tworzenie warunków dla rozwoju społecznego ruchu artystycznego w Rudzie Śląskiej, a także troska 

o promocję jego osiągnięć, 

9. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła śląskiego, 

10. doskonalenie zawodowe pracowników, 

11. udzielanie innym Bibliotekom działającym na terenie miasta Ruda Śląska pomocy instrukcyjno-

metodycznej i szkoleniowej, 

12. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej - w szczególności poprzez wykorzystywanie nowych 

możliwości technicznych w tej dziedzinie. 

§ 9. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska oraz realizacji 

ogólnokrajowej polityki bibliotecznej. 

 

III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA 

§ 10. 1. Dyrektor Biblioteki zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Ruda Śląska na zasadach przepisanych prawem albo 

powierza zarządzanie Biblioteką osobie fizycznej lub prawnej. Do wyboru zarządcy stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 

§ 11. 1. Do zadań Dyrektora należy w szczególności: 

1) tworzenie warunków do realizacji zadań statutowych Biblioteki, 

2) prowadzenie działalności Biblioteki zgodnie z niniejszym statutem i obowiązującymi przepisami prawa, 

3) dbałość o mienie Biblioteki i właściwą gospodarkę tym mieniem oraz środkami finansowymi określonymi 

w planie finansowym a także ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wydatkowanie, 

4) sprawowanie ogólnego nadzoru nad zbiorami i majątkiem Biblioteki, 

5) przedstawienie Prezydentowi Miasta projektu planu finansowego, 

6) zatwierdzanie planu finansowego Biblioteki. 

2. Dyrektor działa zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie pełną 

odpowiedzialność. 

3. Dyrektor, działając w imieniu Biblioteki jako pracodawca, dokonuje czynności w sprawach z zakresu 

prawa pracy, a w szczególności nawiązuje i rozwiązuje stosunki pracy z pracownikami oraz jest ich 

przełożonym. 

4. Przewiduje się jedno stanowisko zastępcy Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Dyrektor Biblioteki, 

po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta. 
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§ 12. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, pracowników administracyjno-

ekonomicznych oraz obsługi, a w razie potrzeby specjalistów innych zawodów. 

2. Kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określają odrębne przepisy. 

§ 13. 1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały, filie i punkty biblioteczne. 

2. Wykaz placówek Biblioteki zawiera załącznik do niniejszego Statutu. 

§ 14. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora po 

zaciągnięciu opinii Prezydenta Miasta Ruda Śląska oraz opinii działających w niej organizacji związkowych 

i stowarzyszeń twórców. 

§ 15. 1. Przy Bibliotece może działać Rada Biblioteczna, jako ciało opiniodawcze i doradczo – 

konsultacyjne. 

2. Rada powoływana jest na wspólną czteroletnią kadencję, zgodną z kadencją urzędującego Prezydenta 

Miasta Ruda Śląska. 

3. Rada Biblioteczna działa w oparciu o regulamin ustanowiony przez tę Radę. 

4. Członków Rady Bibliotecznej powołuje i odwołuje Prezydent Miasta. 

5. Rada liczy 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego. 

6. Członków Rady wskazują: 

1) 1 osobę - Prezydent Miasta, 

2) 1 osobę - Komisja Kultury Rady Miasta, 

3) 1 osobę - Dyrektor Biblioteki. 

 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI 

§ 16. Mienie Biblioteki służy wykonywaniu jej zadań statutowych. 

§ 17. 1 Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków oraz na 

podstawie planu finansowego Biblioteki, kierując się zasadą efektywności wykorzystania środków. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora Biblioteki 

z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. 

3. Przychodami Biblioteki są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników 

majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe 

z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych 

oraz z innych źródeł. 

4. Biblioteka prowadzi rachunkowość według zasad określonych w przepisach o rachunkowości. 

5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Biblioteki w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych 

i finansowych wymagany jest podpis Dyrektora oraz kontrasygnata Głównego Księgowego lub osób przez nich 

pisemnie upoważnionych. 

§ 18. 1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi 

przepisami. 

2. Dochód z działalności gospodarczej Biblioteki służy realizacji jej celów statutowych. 

3. Działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych. 

 

V. PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 19. Statut Bibliotece nadaje Rada Miasta Ruda Śląska. 

§ 20. Zmiany w Statucie mogą być dokonane wyłącznie w trybie określonym dla jego nadania. 
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§ 21. Połączenie, podział i likwidacja oraz przekształcenie Biblioteki może nastąpić na podstawie uchwały 

Rady Miasta Ruda Śląska. 

§ 22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa. 
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Załącznik do Statutu MBP w Rudzie Śląskiej 

 

Wykaz Placówek 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej i ich zakres działania. 

- Biblioteka Centralna, 41 - 710 Ruda Śląska, ul. J. Dąbrowskiego 18 (placówka uniwersalna składająca się 

z wypożyczalni dla dorosłych, wypożyczalni dla dzieci, czytelni czasopism, czytelni naukowej, mediateki 

i galerii, do zakresu której należy: udostępnianie zbiorów książkowych i nieksiążkowych na zewnątrz i na 

miejscu oraz udzielanie informacji wszystkim czytelnikom, a także organizowanie, prowadzenie 

i współuczestnictwo w imprezach kulturalno – edukacyjnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym), 

- Filia Nr 1, 41-700 Ruda Śląska, ul. Fiołków 10 B (filia uniwersalna, do zakresu, której należy: udostępnianie 

zbiorów z wypożyczalni na zewnątrz i na miejscu w czytelni oraz udzielanie informacji wszystkim 

czytelnikom, a także organizowanie i prowadzenie imprez kulturalno - edukacyjnych przede wszystkim 

wśród mieszkańców dzielnicy, w której działa), 

- Filia Nr 4, 41-709 Ruda Śl., ul. Niedurnego 69, (filia uniwersalna do zakresu, której należy: udostępnianie 

zbiorów z wypożyczalni na zewnątrz i na miejscu w czytelni oraz udzielanie informacji wszystkim 

czytelnikom, a także organizowanie i prowadzenie imprez kulturalno - edukacyjnych przede wszystkim 

wśród mieszkańców dzielnicy, w której działa), 

- Filia Nr 6, 41-711 Ruda Śl., ul. Kokota 170, (filia uniwersalna do zakresu, której należy: udostępnianie 

zbiorów z wypożyczalni na zewnątrz i na miejscu w czytelni oraz udzielanie informacji wszystkim 

czytelnikom, a także organizowanie i prowadzenie imprez kulturalno - edukacyjnych przede wszystkim 

wśród mieszkańców dzielnicy, w której działa), 

- Filia Nr 8 41-706 Ruda Śl., ul. Kaczmarka 38, (filia uniwersalna do zakresu, której należy: udostępnianie 

zbiorów z wypożyczalni na zewnątrz i na miejscu w czytelni oraz udzielanie informacji wszystkim 

czytelnikom, a także organizowanie i prowadzenie imprez kulturalno - edukacyjnych przede wszystkim 

wśród mieszkańców dzielnicy, w której działa), 

- Filia Nr 13, 41-712 Ruda Śl., ul. Joanny 20, (filia uniwersalna do zakresu, której należy: udostępnianie 

zbiorów z wypożyczalni na zewnątrz i na miejscu w czytelni oraz udzielanie informacji wszystkim 

czytelnikom, a także organizowanie i prowadzenie imprez kulturalno - edukacyjnych przede wszystkim 

wśród mieszkańców dzielnicy, w której działa), 

- Filia Nr 15, 41-707 Ruda Śl., ul. Brzozowa 4, (filia uniwersalna do zakresu, której należy: udostępnianie 

zbiorów z wypożyczalni na zewnątrz i na miejscu w czytelni oraz udzielanie informacji wszystkim 

czytelnikom, a także organizowanie i prowadzenie imprez kulturalno - edukacyjnych przede wszystkim 

wśród mieszkańców dzielnicy, w której działa), 

- Filia Nr 16, 41-700 Ruda Śl., ul. Wolności 21, (filia uniwersalna do zakresu, której należy: udostępnianie 

zbiorów z wypożyczalni na zewnątrz i na miejscu w czytelni oraz udzielanie informacji wszystkim 

czytelnikom, a także organizowanie i prowadzenie imprez kulturalno - edukacyjnych przede wszystkim 

wśród mieszkańców dzielnicy, w której działa), 

- Filia Nr 17, 41-710 Ruda Śl., ul. Osiedlowa 1, (filia uniwersalna do zakresu, której należy: udostępnianie 

zbiorów z wypożyczalni na zewnątrz i na miejscu w czytelni oraz udzielanie informacji wszystkim 

czytelnikom, a także organizowanie i prowadzenie imprez kulturalno - edukacyjnych przede wszystkim 

wśród mieszkańców dzielnicy, w której działa), 

- Filia Nr 18, 41-706 Ruda Śl., ul.1 Maja 32, (filia uniwersalna do zakresu, której należy: udostępnianie 

zbiorów z wypożyczalni na zewnątrz i na miejscu w czytelni oraz udzielanie informacji wszystkim 

czytelnikom, a także organizowanie i prowadzenie imprez kulturalno - edukacyjnych przede wszystkim 

wśród mieszkańców dzielnicy, w której działa), 
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- Filia Nr 21, 41-705 Ruda Śl., ul. Grzegorzka 8, (filia uniwersalna do zakresu, której należy: udostępnianie 

zbiorów z wypożyczalni na zewnątrz i na miejscu w czytelni oraz udzielanie informacji wszystkim 

czytelnikom, a także organizowanie i prowadzenie imprez kulturalno - edukacyjnych przede wszystkim 

wśród mieszkańców dzielnicy, w której działa), 

- "Centrum Inicjatyw Społecznych - Stara Bykowina", 41-705 Ruda Śląska, ul. 11 Listopada 15a (placówka 

specjalna, do zakresu której należy w szczególności: udostępnianie zbiorów ogólnych i specjalistycznych na 

zewnątrz i na miejscu, udzielanie informacji oraz porad, prowadzenie działalności popularyzatorskiej 

w zakresie obowiązku stosowania prawa i norm społecznych, rozbudowanie więzi lokalnej społeczności 

poprzez prowadzenie działalności kulturalno-edukacyjnej i animacyjnej, zagospodarowanie wspólnego 

spędzania czasu wolnego oraz współpraca z lokalnymi organizacjami społecznymi), 

– „Centrum Inicjatyw Społecznych – Stary Orzegów”, 41-704 Ruda Śląska, ul. Kardynała A. Hlonda 

29 (placówka specjalna, do zakresu której należy w szczególności: udostępnianie zbiorów ogólnych 

i specjalistycznych na zewnątrz i na miejscu, udzielanie informacji oraz porad, prowadzenie działalności 

popularyzatorskiej w zakresie obowiązku stosowania prawa i norm społecznych, rozbudowanie więzi 

lokalnej społeczności poprzez prowadzenie działalności kulturalno-edukacyjnej i animacyjnej, 

zagospodarowanie wspólnego spędzania czasu wolnego oraz współpraca z lokalnymi organizacjami 

społecznymi). 
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