Załącznik
do Uchwały Nr IV/40/2003
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 27 lutego 2003 r.

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu
I. Postanowienia ogólne.
§ 1.
Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu, zwana dalej Biblioteką, działa jako instytucja kultury
na podstawie:
1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U.Nr 85, poz.539 z późniejszymi
zmianami),
2. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U.Nr 13, poz.123 z 2001 r. z późniejszymi zmianami),
3. niniejszego Statutu.
§ 2.
Organizatorem Biblioteki jest Gmina Pasym.
§ 3.
Siedzibą Biblioteki jest miasto Pasym.
§ 4.
W ramach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu funkcjonuje Filia w Gromie.
§ 5.
Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta.
§ 6.
Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

II. Zakres działania Biblioteki.
§ 7.
1. Biblioteka, obejmująca swoją działalnością teren miasta i gminy Pasym, służy rozwijaniu
i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i
kultury.
2. Filia w Gromie obejmuje swoją działalnością teren sołectw: Grom, Jurgi, Dźwiersztyny.
3. Kierownik Biblioteki sprawuje nadzór nad Filią w Gromie, udziela jej pomocy
metodycznej, organizacyjnej i technicznej, wydaje zalecenia w zakresie planowania,
organizacji i metod pracy oraz kontroluje ich wykonanie.

§ 8.
Do zakresu działania Biblioteki należy w szczególności:
1)prowadzenie działalności bibliotecznej i jej doskonalenie,
2)gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych w zakresie uzgodnionym z
Wojewódzka Biblioteką Publiczną, składanie odpowiednich wniosków dotyczących zakupów
i kształtowania księgozbioru,
3)gromadzenie i opracowywanie dokumentów życia społecznego miasta,
4)ocena posiadanych zbiorów pod kątem ich przydatności i dokonywanie niezbędnych
selekcji,
5)udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz
prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
6)prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej, popularyzacja książek i
czytelnictwa,
7)współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami wychowawczymi, oświatowymi
oraz organizacjami.

III. Organy i organizacja Biblioteki.
§ 9.
Działalnością Biblioteki kieruje Kierownik, który jest odpowiedzialny przed Burmistrzem Miasta
za jej prawidłowe funkcjonowanie.
§ 10.
Kierownika Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta na warunkach i w trybie
przewidzianym w przepisach odrębnych, natomiast pozostałych pracowników Biblioteki
zatrudnia Kierownik.
§ 11.
Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany
przez Kierownika Biblioteki po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta.

IV. Majątek i finanse.
§ 12.
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 gminy Pasym,
2)wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności,
3)darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych,
4)działalności gospodarczej w zakresie zbieżnym z jej działalnością podstawową,
5)oraz innych źródeł.
§ 13.
1. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadającej jej
zadaniom.
2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie należącym do niej majątkiem na zasadach określonych
w przepisach odrębnych z tym, że majątek ten może być wykorzystywany jedynie do celów
związanych z wykonywaniem zadań statutowych Biblioteki.

1.
2.
3.

4.

§ 14.
Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych
odrębnymi przepisami.
Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na cele statutowe Biblioteki.
Biblioteka może pobierać opłaty za:
1)usługi informacyjne (w tym uzyskane za pomocą nośników elektronicznych i
wydruki z baz danych), bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia
międzybiblioteczne,
2)wypożyczenia materiałów audiowizualnych i elektronicznych,
3)w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
4)nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
5)uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych.
Wysokość opłat, o których mowa w ust.3 pkt 1 i 2 nie może przekraczać kosztów wykonania
usługi.

§ 15.
1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy uwzględniający
wysokość dotacji z budżetu gminy.
2. Odpowiedzialność za jego prawidłową realizację ponosi Kierownik Biblioteki.

V. Postanowienia końcowe.
§ 16.
1. Połączenia, podziału i likwidacji Biblioteki może dokonać Rada Miejska w Pasymiu na
warunkach i w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych.
2. Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Załącznik

do Uchwały Nr IV/39/2003
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 27 lutego 2003 r.

Statut Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pasymiu
I. Postanowienia ogólne.
§ 1.
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pasymiu, zwany dalej Ośrodkiem, działa jako instytucja
kultury na podstawie:
1)ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U.Nr 13, poz.123 z 2001 r. z późniejszymi zmianami),
2)ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz.889 z
późniejszymi zmianami)
3)niniejszego Statutu.
§ 2.
1. Organizatorem Ośrodka jest Gmina Pasym.
2. Ośrodek posiada osobowość prawną.
§ 3.
1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Pasym.
2. Terenem działania ośrodka jest gmina Pasym.
3. Ośrodek może również działać na terenie województwa warmińsko – mazurskiego i całej
Polski, a także poza granicami kraju.
§ 4.
Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz Miasta.

II. Zakres działania Ośrodka.
§ 5.
1. Podstawowym celem Ośrodka jest wspieranie naturalnych dążeń społeczności lokalnych
do udziału w życiu kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym oraz współdziałanie z tymi
społecznościami w organizowaniu rozrywki i wypoczynku na obszarze miasta i gminy
Pasym jak również proponowanie form zagospodarowania czasu wolnego, uznawanych
za sprzyjające rozwojowi człowieka
2. Do szczegółowego zakresu działania ośrodka należy:
1)tworzenie warunków organizacyjnych do rozpoznawania, zaspakajania potrzeb i
zainteresowań w dziedzinie kultury, rozrywki, sportu i rekreacji.
2)zabezpieczenie i rozwój otrzymanej bazy materialnej.
3)integracja środowisk i ośrodków życia kulturalnego, sportowego, rozrywki i
wypoczynku.
4)rozwijanie i popularyzacja dokonań osób, grup i zespołów w poszczególnych
dziedzinach.

§ 6.

Cele i zadania wymienione w § 4 Ośrodek realizuje przez organizowanie i rozwijanie:
1) zespołowego uczestnictwa w kulturze,
2) imprez kulturalnych,
3) imprez sportowych,
4) różnorodnych form edukacji kulturalnej,
5) różnorodnych form aktywności sportowej,
6) działalności impresaryjnej,
7) współdziałania i koordynacji wszystkich środowisk i podmiotów kulturotwórczych.

§ 7.
Ośrodek realizuje zadania w następujących formach:
1) organizacja spektakli, festynów, konkursów, koncertów, wystaw oraz cyklicznych imprez
kulturalnych,
2) organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, turniejów, zawodów itp.
3) prowadzenie nauki gry na instrumentach,
4) współpraca ze środowiskami twórczymi, instytucjami kultury, instytucjami turystycznymi,
sportowymi, szkołami, stowarzyszeniami, związkami emerytów i innymi organizacjami
pozarządowymi,
5) świadczenie usług z zakresu obsługi imprez okolicznościowych, dyskotek, zabaw, nagłośnień
sal itp.,
6) dążenie do rozbudowy i unowocześniania bazy materialno – technicznej służącej do
prowadzenia działalności statutowej.

III. Organy zarządzające i doradcze.
§ 8.
1. Dyrektor Ośrodka, powołany i odwoływany przez Burmistrza Miasta na zasadach
określonych w przepisach odrębnych, zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Dyrektor Ośrodka może, za zgodą Burmistrza Miasta, powołać Społeczną Radę
Programową jako swój organ doradczy.
3. Dyrektor Ośrodka może na okres organizacji festiwali powołać dyrekcję festiwali.

IV. Organizacja Ośrodka.
§ 9.
1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor, który jest odpowiedzialny przed Burmistrzem
Miasta za jego prawidłowe funkcjonowanie.
2. Szczegółową organizację Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora
po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta.

V. Majątek i finanse.
§ 10.
1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Środki finansowe na działalność Ośrodka pochodzą z:
1)dotacji podmiotowej pochodzącej z budżetu gminy Pasym,

2)wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności,
3)darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych,
4)działalności gospodarczej w zakresie zbieżnym z jej działalnością podstawową,
5)oraz innych źródeł.
§ 11.
1. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Ośrodka, odpowiadającej jej
zadaniom.
2. Ośrodek gospodaruje samodzielnie należącym do niej majątkiem na zasadach określonych
w przepisach odrębnych z tym, że majątek ten może być wykorzystywany jedynie do
celów związanych z wykonywaniem zadań statutowych Ośrodka.
§ 12.
1. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych
odrębnymi przepisami.
2. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na cele statutowe Ośrodka.
§ 13.
1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy uwzględniający
wysokość dotacji z budżetu gminy.
2. Odpowiedzialność za jego prawidłową realizację ponosi Dyrektor Ośrodka.

VI. Postanowienia końcowe.
§ 14.
Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

