
 

 

 

Statut 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach 

 

I. Przepisy ogólne 

§ 1 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach, zwana dalej Biblioteką działa na 

podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479), ustawy z dnia 25 

października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020, poz. 194) 

postanowień niniejszego Statutu oraz właściwych przepisów prawa. 

 

§ 2 

1. Biblioteka została utworzona na mocy Uchwały Rady Narodowej w Świętochłowicach z dnia 4 maja 1948 r. 

o założeniu Biblioteki Miejskiej. 

2. Biblioteka została wpisana do księgi rejestrowej instytucji kultury w Świętochłowicach pod nr III z dnia 21 

września 1992 r., uzyskując osobowość prawną. 

3. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury. 

4. Biblioteka może posługiwać się nazwą skróconą „MBP w Świętochłowicach.” 

 

 

§ 3 

1. Siedzibą i terenem działania Biblioteki jest Miasto Świętochłowice. 

2. Biblioteka prowadzi filie. Wykaz fili bibliotecznych określa § 14 niniejszego statutu. 

3. Biblioteka jest organizowana i prowadzona przez Gminę Świętochłowice, zwaną dalej jej Organizatorem. 

 

§ 4 

Gmina Świętochłowice zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki odpowiadające jej zadaniom, a w 

szczególności: lokal, środki na wyposażenie, na prowadzenie działalności bibliotecznej, na zakup zbiorów 

bibliotecznych i doskonalenie zawodowe pracowników. 

 

§ 5 

Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. 



 

§ 6 

Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Śląska w Katowicach. 

§ 7 

Biblioteka używa pieczęci okrągłej z godłem państwa i napisem w otoku: Miejska Biblioteka Publiczna im. 

Juliusza Ligonia w Świętochłowicach. 

 

II. Cele i zadania Biblioteki 

§ 8 

Celem biblioteki jest zaspokojenie i rozwijanie potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych 

mieszkańców Miasta Świętochłowice. 

 

§ 9 

Do zadań Biblioteki należy: 

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

uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, 

2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej na terenie Miasta, 

3) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń 

międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców miasta, także chorych i 

niepełnosprawnych, 

4) organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo, 

5) współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, 

6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, z instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i 

stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania kulturalnych i oświatowych potrzeb mieszkańców, 

7) doskonalenie form i metod obsługi użytkowników Biblioteki poprzez wykorzystanie nowych możliwości 

technicznych w tej dziedzinie. 

 

§ 10 

Biblioteka może podejmować inne działania mające na celu zaspokajanie potrzeb środowiska oraz realizację 

ogólnokrajowej polityki bibliotecznej. 

 

 

 

 

III. Organy Biblioteki i jej organizacja 

§ 11 



1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Świętochłowice w trybie i na zasadach określonych w 

ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

 

§ 12 

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora 

Biblioteki. 

§ 13 

Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, czytelnie internetowe oraz inne formy udostępniania zbiorów 

bibliotecznych. 

 

§ 14 

1. W skład Biblioteki wchodzą: 

1) Biblioteka Centralna, ul. Plebiscytowa 3,  

2) Filia nr 1, ul. Chorzowska 37,  

3) Filia nr 2, ul. Łagiewnicka 55, 

4) Filia nr 4, ul. Romana Dmowskiego 21/23,  

5) Filia nr 5, ul. Krauzego 1,  

6) Filia nr 6, ul. Chorzowska 73.  

2. Do zakresu działania ww. filii należy: 

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze 

szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, 

2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej na terenie Miasta, 

3) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń 

międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców miasta, także chorych 

i niepełnosprawnych, 

4) organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo, 

5) współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, 

6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, z instytucjami upowszechniania kultury, 

organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania kulturalnych 

i oświatowych potrzeb mieszkańców, 

7) doskonalenie form i metod obsługi użytkowników Biblioteki poprzez wykorzystanie nowych 

możliwości technicznych w tej dziedzinie. 

 

 

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki 



§ 15 

1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej. 

2. Źródłem finansowania Biblioteki są:  

1) Dotacje podmiotowe i celowe otrzymane od Organizatora, 

2) Dotacje podmiotowe i celowe z budżetu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, 

3) Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 

4) Darowizny, spadki i zapisy oraz inne środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych. 

3. (uchylony).  

4. (uchylony).  

5. (uchylony).  

 

V. Postanowienia końcowe 

§ 16 

1. Statut nadaje Rada Miejska w Świętochłowicach. 

2. Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania. 

 

 

 


