
UCHWAŁA NR XXVII/199/13 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 5 września 2013 r. 

 

 

w sprawie  nadania  statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Juliana 

Prejsa w Chełmży. 

 

 
 
     Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829) uchwala się, co następuje:  
 
 
 
   § 1. Nadaje się Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży 

statut,  stanowiący załącznik do niniejszej  uchwały. 

 

   § 2. Traci moc § 2 uchwały Nr XIII/126/99 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 

1999 r. w sprawie  zmiany nazwy i nadania nowego  statutu  Miejskiej i Rejonowej Bibliotece 

Publicznej im. Juliana Prejsa  z późniejszymi zmianami. 

 

   § 3. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

   

   § 4. Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                                     Przewodniczący 
          Rady Miejskiej 
             
                                                                                         

         Janusz Kalinowski     
 
 
 
 
 
 
 



                    
U z a s a d n i e n i e 

 
do uchwały nr XXVII/199/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2013 r.  

w sprawie nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej  im. Juliana 

Prejsa w Chełmży. 

 
 
 
    Uchwałą Nr XII/126/99 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 1999 r.  w sprawie  

zmiany nazwy i nadania nowego  statutu  Miejskiej i Rejonowej Bibliotece Publicznej z 

późniejszymi zmianami, został nadany nowy statut Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 

Publicznej  im. Juliana Prejsa w Chełmży. 

    W związku z tym, iż na przestrzeni prawie 13 lat, przepisy dotyczące  funkcjonowania 

bibliotek uległy  istotniej zmianie, zapisy zawarte w dotychczas obowiązującym statucie nie 

odzwierciedlają stanu prawnego jak i organizacyjnego instytucji kultury jakim jest  Biblioteka 

w Chełmży. Zaszła więc  uzasadniona potrzeba  opracowania i przyjęcia  nowego statutu dla  

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  im. Juliana Prejsa w Chełmży. 

    Celem wprowadzonych zmian do już istniejącego statutu  jest ukształtowanie  prawnych 

ram funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej by zapewnić realizację 

podstawowych zadań w zakresie rozwijania czytelnictwa, upowszechniania kultury, 

zaspakajania i rozwijania  potrzeb oświatowych i informacyjnych mieszkańców miasta 

Chełmży i gmin powiatu toruńskiego. 

 

    Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             
Załącznik do uchwały    

                                                                                                                                             nr XXVII/199/13 
                                                                                                                                             Rady Miejskiej Chełmży 
                                                                                                                                             z dnia 5 września 2013 r. 

 
 

STATUT 
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  

IM. JULIANA PREJSA 
W CHEŁM ŻY 

 
 

ROZDZIAŁ I  
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

 
    § 1. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży zwana dalej   
Biblioteką działa między innymi na podstawie: 
1)  ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o bibliotekach; 
2)  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności  

  kulturalnej; 
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 
4)  niniejszego statutu. 
 
   § 2. 1.  Organizatorem Biblioteki jest gmina miasta Chełmży. 
   2.  Biblioteka  podlega  wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez 
Organizatora i posiada osobowość prawną. 
   3.  Siedzibą Biblioteki jest miasto Chełmża. 
   4.  Biblioteka obejmuje swoją działalnością obszar gminy miasta Chełmży i pozostałych 
gmin Powiatu Toruńskiego. 

5. Biblioteka może prowadzić działalność na obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej i poza jej 
granicami. 
   § 3. Biblioteka może przyjąć zadania innych jednostek samorządu terytorialnego na 
podstawie stosowanych porozumień. 
   § 4. Biblioteka wchodzi w skład  ogólnopolskiej sieci bibliotecznej i podlega  merytorycznie  
nadzorowi Wojewódzkiej Bibliotece  Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w  Toruniu.  
  
  
 

                                                       ROZDZIAŁ II 
  
                                            CEL I ZADANIA  BIBLIOTEKI 
 

    § 5.  Biblioteka w Chełmży zapewnia obsługę biblioteczną i służy zaspokajaniu potrzeb 
kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa miasta Chełmży, a także pozostałym 
gminom  Powiatu Toruńskiego. 
 



    § 6. Do zadań statutowych Biblioteki w zakresie obsługi bibliotecznej w szczególności 
należy: 
1) zakup, gromadzenie i opracowywanie oraz przechowywanie i ochrona materiałów 

bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego 
regionu; 

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych i wypożyczenie oraz prowadzenie wypożyczeń 
międzybibliotecznych; 

3) prowadzenie działalności informacyjnej oraz informacyjno-bibliograficznej; 
4) popularyzacja książek, czytelnictwa i innych dziedzin kultury i sztuki; 
5) organizacja czytelnictwa i udostępnianie  materiałów bibliotecznych osobom 

niepełnosprawnym, pacjentom lecznictwa zamkniętego; 
6) organizacja konferencji, seminariów i narad szkoleniowych w zakresie doskonalenia 

zawodowego pracowników bibliotek; 
7) udzielanie pomocy merytorycznej i sprawowanie nadzoru merytorycznego nad 

realizowaniem zadań bibliotek publicznych powiatu toruńskiego; 
8) archiwizowanie piśmiennictwa i dokumentów życia społecznego regionu oraz innych dóbr 

kultury i sztuki najbliższego regionu; 
9) opracowywanie i publikowanie materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących 

dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu; 
10) doskonalenie metod i form pracy w bibliotece. 
 
    § 7. Do zadań statutowych Biblioteki w zakresie działalności kulturalnej i informacyjnej 
w szczególności należy: 
1) rozwijanie różnorodnych form działalności kulturalnej  i informacyjnej; 
2) prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej; 
3) prowadzenie działalności edukacyjnej z zakresu dziedzictwa kulturowego i turystyki dla 

społeczności lokalnej; 
4) organizowanie różnorodnych form pracy służących popularyzowaniu nauki, sztuki oraz 

upowszechnianiu dorobku kulturowego miasta i powiatu;  
5) współdziałanie z placówkami kulturalnymi i oświatowymi w regionie;  
6) podejmowanie  innych zadań dla zaspokajania potrzeb czytelników oraz realizowanie 

krajowej polityki bibliotecznej. 
  
                                                                  ROZDZIAŁ III 
 
                                ORGANY BIBLIOTEKI  I JEJ ORGANIZACJA 
 
 
    § 8.1. Biblioteką  kieruje Dyrektor, który organizuje  jej działalność i reprezentuje ją  na   
zewnątrz. 
    2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz  Chełmży  w trybie przewidzianym ustawą  
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.  
    3. Dyrektor  przedkłada Burmistrzowi Miasta Chełmży plany i sprawozdania z działalności, 
preliminarze budżetowe i wnioski finansowe, a w części dotyczącej realizacji zadań 
powiatowej biblioteki publicznej - Zarządowi Powiatu Toruńskiego. 
    § 9. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki upoważniony jest 
Dyrektor. 

       § 10. Dyrektor  dokonuje  czynności  w sprawach  z zakresu prawa pracy wobec 
pracowników Biblioteki. 
       § 11. Biblioteka może  prowadzić czytelnie, oddziały dla dzieci, filie, a także inne komórki  



  organizacyjne, służące zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności. 
. 

 
 
                                                     ROZDZIAŁ IV 

 
                        ZRÓDŁA  FINANSOWANIA  BIBLIOTEKI 
 
 

    § 12.1. Biblioteka jako instytucja kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach 
wynikających z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zgodnie 
z ustawą o finansach publicznych i rachunkowości. 
    2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan działalności Biblioteki 
    3. Biblioteka  prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych 
środków. 
    4. Przychody Biblioteki stanowią: 
1) dotacje budżetowe; 
2) środki uzyskiwane od osób fizycznych i prawnych; 
3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych; 
4) wpływy z innych źródeł. 
    § 13.1. Usługi Biblioteki są ogólnodostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2. 
    2. Biblioteka może w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za swoje 
usługi i wydawnictwa, a wpływy przeznaczyć na cele statutowe. 
    3.  Zasady i warunki korzystania ze zbiorów Biblioteki oraz wysokość pobieranych opłat 
 określa regulamin nadany przez Dyrektora. 
    § 14.1. Biblioteka może prowadzić na zasadach określonych  w odrębnych przepisach  
działalność gospodarczą. 
    2. Dochód z działalności  prowadzonej przez Bibliotekę przeznaczony jest na cele 
statutowe. 
    §. 15. Bezpośredni nadzór finansowy  nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta Chełmży. 
 
 
                                                          ROZDZIAŁ  V 
 

                                            POSTANOWIENIA KO ŃCOWE  

 

    § 16. Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia, koła przyjaciół Biblioteki zgodnie   
z ustawą o bibliotekach. 

    §  17.  Zmiany niniejszego Statutu  dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania. 

 


