
UCHWAŁA NR VII/55/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Mazowieckim

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 
o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 574; ze zm.) w związku art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.) uchwala 
się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Mazowieckim stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała XLII/285/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 4 marca 2010 r. 
w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Mazowieckim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 
Przewodniczący Rady 

Miejskiej

Dariusz 
Artur Miecznikowski
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Załącznik do uchwały Nr VII/55/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Statut
Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Makowie Mazowieckim

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Mazowieckim zwana dalej „Biblioteką” została utworzona 
na podstawie Dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi (Dz. U. 
Nr 26 poz. 163 z 1946 r.).

§ 2. Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Mazowieckim działa na podstawie:

·ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 574 ze zm.),

·ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. jedn. 
Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 ze zm.),

·ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.506),

·ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.),

·Statutu Miasta Maków Mazowiecki,

·niniejszego statutu.

§ 3. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury 
prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

§ 4. Organizatorem Biblioteki jest Miasto Maków Mazowiecki.

§ 5. Siedzibą Biblioteki jest miasto Maków Mazowiecki.

§ 6. W ramach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim funkcjonuje Filia 
przy ul. Sportowej 9 oraz Centrum Dialogu Kulturowego „Dom Wesołka”, zwany dalej CDK „Dom Wesołka”, 
przy ul. Zielony Rynek 5.

§ 7. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki.

§ 8. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy- Biblioteka 
Główna Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

§ 9. 1. Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej z nazwą Biblioteki w pełnym brzmieniu i adresem siedziby 
oraz pieczęci okrągłej zawierającej po środku napis: w Makowie Mazowieckim, a w otoku nazwę w pełnym 
brzmieniu.

2. Filia używa pieczęci podłużnej z nazwą Biblioteki w pełnym brzmieniu oraz pieczęci okrągłej 
zawierającej  po środku napis: Filia Biblioteczna Nr 1, a w otoku nazwę w pełnym brzmieniu.

3. Centrum Dialogu Kulturowego używa pieczęci podłużnej z nazwą CDK „Dom Wesołka” w pełnym 
brzmieniu.

II. Cele i zakres działalności

§ 10. Działalność Biblioteki ma na celu rozwijanie, zaspokajania potrzeb czytelniczych społeczeństwa 
oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury regionalnej, narodowej i światowej w środowisku lokalnym.

§ 11. 1. Do zakresu działania Biblioteki należy w szczególności:

1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów, ze szczególnym uwzględnianiem materiałów 
dotyczących własnego regionu,

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wymiany 
międzybibliotecznej,
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3) prowadzenie działalności informacyjno- bibliograficznej,

4) gromadzenie i opracowywanie dokumentów z życia społecznego miasta,

5) popularyzacja książki i czytelnictwa na terenie swojej działalności,

6) ocena posiadanych zbiorów pod kątem ich przydatności i dokonywanie niezbędnych selekcji,

7) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury,  organizacjami, 
towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

8) udzielanie pomocy instrukcyjno- metodycznej bibliotekom działającym na terenie miasta i powiatu.

2. Wykonywanie zadań wymienionych w ust. 1 należy również do zakresu działania Filii Bibliotecznej.

3. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

§ 12. 1. Przedmiotem działalności CDK „Dom Wesołka” jest upamiętnianie, upowszechnianie i twórcze 
rozwijanie dziedzictwa, jakie pozostawili po sobie mieszkańcy Makowa i regionu, a także popularyzowanie 
dorobku różnych kultur przez kreowanie zainteresowania kulturą i sztuką wśród wszystkich grup odbiorców, 
oraz upowszechnianie idei tolerancji przeciwdziałanie przejawom rasizmu, ksenofobii braku szacunku dla ludzi 
odmiennych światopoglądów, pochodzenia i kultury.

2. CDK „Dom Wesołka” prowadzi działalność w szczególności przez:

1) gromadzenie, przechowywanie, katalogowanie, zabezpieczanie, naukowe opracowywanie, udostępnianie 
i upowszechnianie pamiątek, kolekcji, materiałów audiowizualnych, fotograficznych, materiałów 
rękopiśmiennych i in., związanych z wielokulturowym dziedzictwem społeczności Makowa 
Mazowieckiego i okolic poprzez prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej i wystawienniczej;

2) inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę, w tym m.in. 
organizowanie koncertów, przedstawień, pokazów filmowych i multimedialnych, wystaw i innych form 
performatywnych;

3) inspirowanie i prowadzenie działalności popularyzatorskiej oraz edukacyjnej poświęconej historii 
i wielokulturowości miasta Maków Mazowiecki adresowanej do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z kraju 
i zagranicy poprzez organizowanie lekcji, spotkań z historykami i regionalistami, warsztatów, konferencji, 
seminariów oraz oprowadzanie wycieczek po CDK „Dom Wesołka” jak również po terenie miasta;

4) opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie wydawnictw z zakresu swojej działalności;

5) prowadzenie biblioteki fachowej i mediateki do celów edukacyjnych;

6) popieranie i prowadzenie działań zmierzających do wychowania młodego pokolenia w duchu wzajemnej 
tolerancji oraz szacunku dla odmiennych kultur i tradycji;

7) realizację projektów związanych z obchodami ważnych rocznic i innych wydarzeń o istotnym znaczeniu 
dla kultury i historii regionu oraz w szerszym kontekście polskiej i europejskiej kultury i historii 
odbywających się w Makowie i regionie.

3. CDK „Dom Wesołka” podejmuje szeroko pojętą współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami 
kultury, edukacyjnymi oraz naukowymi; organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami 
pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami i jednostkami organizacyjnymi, w tym nieposiadającymi 
osobowości prawnej.

III. Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 13. 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę 
na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta na warunkach i trybie przewidzianym 
w przepisach odrębnych.

§ 14. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

§ 15. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez 
Dyrektora Biblioteki.

§ 16. 1. Przy CDK „Dom Wesołka” może działać Rada Programowa, zwana dalej Radą, jako ciało 
opiniodawcze, doradcze i konsultacyjne Dyrektora.
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2. Członków Rady powołuje i odwołuje Dyrektor.

3. Dyrektor określa liczbę członków Rady.

4. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Dyrektora regulaminu.

IV. Majątek i finanse 

§ 17. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Środki finansowe na działalność Biblioteki pochodzą z :

1) dotacji podmiotowej pochodzącej z budżetu miasta Maków Mazowiecki,

2) wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności,

3) darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych,

4) prowadzenia działalności usługowej.

§ 18. 1. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki odpowiadające jej zadaniom.

2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie należącym do niej majątkiem na zasadach określonych 
w przepisach odrębnych.

3. Majątek ten może być wykorzystany jedynie do celów związanych z wykonywaniem zadań statutowych 
Biblioteki.

§ 19. 1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych 
odrębnymi przepisami.

2. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na cele statutowe Biblioteki.

3. Działalność gospodarcza Biblioteki może polegać w szczególności na:

1) realizacji pozastatutowych usług informatycznych (w tym uzyskane za pomocą nośników elektronicznych 
i wydruki z baz danych), bibliograficznych, reprograficznych oraz wypożyczeń międzybibliotecznych,

2) wypożyczeniach materiałów audiowizualnych i elektronicznych,

3) pobieraniu kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,

4) pobieraniu kary za niezwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych oraz uszkodzenie, zniszczenie 
lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

4. W celu finansowania działalności, o której mowa w § 12, Biblioteka może prowadzić, jako dodatkową, 
działalność gospodarczą w zakresie:

1) odpłatnego organizowania imprez kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, projekcji, spektakli, 
konferencji i innych spotkań;

2) obsługi ruchu turystycznego;

3) wypożyczania wystaw i materiałów dokumentacyjnych;

4) publikacji i rozpowszechniania wydawnictw z zakresu swojej działalności;

5) sprzedaży publikacji i pamiątek;

6) wynajmu pomieszczeń w CDK „Dom Wesołka”.

§ 20. 1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy uwzględniający wysokość 
dotacji z budżetu miasta.

2. Odpowiedzialność za jego prawidłową realizację ponosi Dyrektor Biblioteki i Główny Księgowy.

V. Postanowienia końcowe

§ 21. Połączenia, podziału i likwidacji Biblioteki może dokonać Rada Miejska w Makowie Mazowieckim 
na warunkach i w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych.

§ 22. 1. Statut Biblioteki nadaje uchwałą Rada Miejska.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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