
STATUT
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OTWOCKU

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku, zwana dalej „Biblioteką”, działa 
na podstawie:
- ustawy z dnia 6 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
  595),
- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
   kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406),
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330),
- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn.
   zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 
   z późn. zm.),
- aktu o utworzeniu, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku,
- niniejszego statutu. 

§ 2.

Siedzibą Biblioteki jest miasto Otwock, a terenem działania Biblioteki jest obszar
powiatu otwockiego. 

§ 3. 

1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, działającą w obrębie krajowej
sieci bibliotecznej, organizowaną i prowadzoną przez Powiat Otwocki, zwany dalej
Organizatorem.
2. Biblioteka podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury i uzyskuje osobowość
prawną z chwilą dokonania wpisu.

§ 4. 

Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Biblioteka Publiczna m. st.
Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, a nadzór nad organizacją 
i funkcjonowaniem sprawuje Organizator.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI 

§ 5.

1. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych 
i kulturalnych mieszkańców powiatu oraz upowszechnianiu nauki i wiedzy, w tym wiedzy 
o regionie. 
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2. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, w tym
dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek
kulturalny, naukowy i gospodarczy;
2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie
obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie
bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze
regionalnym;

3) badanie stanu i stopnia zaspokajania potrzeb użytkowników, analizowanie stanu,
organizacji i rozmieszczenia bibliotek oraz formułowanie i przedstawianie
organizatorom propozycji zmian w tym zakresie;

4) udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej;

5) sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki
publiczne zadań określonych w ustawie o bibliotekach.

3. Zadaniem dodatkowym Biblioteki jest prowadzenie, w ramach porozumienia 
z Samorządem Województwa Mazowieckiego, działalności służącej w szczególności
potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się 
do zawodu nauczyciela oraz innych zainteresowanych osób.

Rozdział 3.
ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA 

§ 6. 

1. Biblioteką zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor, powoływany 
i odwoływany przez Zarząd Powiatu w Otwocku.

2. Dyrektor organizuje i nadzoruje całokształt pracy Biblioteki, a w szczególności
odpowiada za jej działalność merytoryczną i finansową, przedstawia Organizatorowi plany,
sprawozdania i analizy związane z zakresem działania Biblioteki.

3. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej oraz obsługi.
Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor.

4. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin nadany przez
Dyrektora po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz działających w Bibliotece organizacji
związkowych i stowarzyszeń twórców.

Rozdział 4. 
GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI 

§ 7. 

1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla
instytucji kultury. 
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2. Wysokość rocznej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Biblioteki ustala Rada
Powiatu w Otwocku w uchwale budżetowej. Biblioteka może otrzymywać dotacje celowe 
na podstawie dodatkowych porozumień. 

§ 8. 

1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych
przychodów. 

2. Przychodami Biblioteki są dotacje od Organizatora, darowizny, środki, o których
mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, oraz inne źródła. 

§ 9. 

1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Biblioteka może pobierać opłaty w przypadkach i na zasadach określonych w art. 14
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. 

Rozdział 5.
RADA BIBLIOTECZNA

§ 10.
1. Przy Bibliotece może działać Rada Biblioteczna jako organ doradczy 
i opiniodawczy.

2. Radę Biblioteczną powołuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu 
w Otwocku oraz działających w Bibliotece organizacji związkowych i stowarzyszeń.

3. Zasady działania Rady Bibliotecznej określa Regulamin zatwierdzony przez
Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Otwocku oraz działających 
w Bibliotece organizacji związkowych i stowarzyszeń.

4. Praca w Radzie Bibliotecznej jest dobrowolna, nieodpłatna i ma charakter społeczny.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11. Przy Bibliotece mogą działać, na zasadach określonych w przepisach prawa,
organizacje społeczne z wyłączeniem politycznych.

§ 12. Zmian niniejszego statutu dokonuje Rada Powiatu w Otwocku w drodze uchwały. 

3


