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UCHWAŁA NR VIII/122/11
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Katowice w sprawie zaopiniowania zmian Regulaminu Organizacyjnego 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm) 

Rada Miasta Katowice 

uchwala: 

§ 1. W załączniku nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej nadanego Uchwałą Nr 
XLI/881/05 Rady Miasta Katowice z dnia 27 czerwca 2005 r. zmienia się wykaz filii bibliotecznych. 

§ 2. Zaopiniować pozytywnie projekt zmiany załącznika nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Katowicach, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice oraz Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Katowicach. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Katowice 

Jerzy Forajter



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/122/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej

Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/122/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r.

wykaz filii bibliotecznych

Zalacznik2.doc




 


 


Regulamin Organizacyjny 


Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach 


 


 


 


Rozdział I 


Postanowienia ogólne 


 


§ 1. Stosownie do postanowienia § 11 Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach / nadanego 


Uchwałą Nr XXIV/323/2000 Rady Miejskiej Katowic z 19.06.2000 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej 


Bibliotece Publicznej w Katowicach /- Regulamin Organizacyjny określa organizację wewnętrzną 


Miejskiej Biblioteki Publicznej /zwaną w dalszej treści Regulaminu „Biblioteką" /, kompetencje i podział 


zadań kierownictwa Biblioteki, zakresy działania utworzonych dla wykonywania celów i zadań Biblioteki 


komórek organizacyjnych. 


§ 2. Regulamin Organizacyjny Bibliotece nadaje dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Miasta Katowic. 


§ 3. Integralną częścią Regulaminu są: 


1. graficzny schemat organizacyjny - oznaczony jako zał. nr 1 


2. wykaz filii bibliotecznych -oznaczony jako zał. nr 2 


3. wykaz stałych komisji - oznaczony jako zał. nr 3 


 


 


Rozdział II  


Kierownictwo Biblioteki i podział zada ń 


w zakresie nadzoru nad działalno ścią komórek organizacyjnych 


 


§4 .1.  Biblioteką zarządza Dyrektor. 


2. Dyrektor reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz, posiada obowiązki i uprawnienia pracodawcy, działa 


i podejmuje decyzje samodzielne i ponosi za nie pełną odpowiedzialność. 


3. Dyrektor sprawuje nadzór nad działalnością utworzonych w Bibliotece działów, filii 


i samodzielnych stanowisk pracy. 


4. Do Dyrektora naleŜy ostateczna aprobata we wszystkich sprawach dotyczących działalności 


Biblioteki. 







5. Dyrektor kieruje Biblioteką przy pomocy Zastępcy do spraw administracyjnych, ustalając 


zakres jego działania i uprawnień z zachowaniem zasady jednoosobowego kierownictwa. 


§ 5. Do zadań Dyrektora naleŜy: 


1. organizowanie pracy Biblioteki 


2. programowanie i planowanie działalności biblioteki i nadzór nad wykonywaną działalnością 


poprzez: 


3. 1/ opracowanie i realizację planów działalności podstawowej i finansowej, podejmowanie 


wszelkich decyzji w tym zakresie oraz sprawozdawczość  


2/ prawidłową organizację pracy - ustalenie struktury organizacyjnej  


3/ zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowników oraz podejmowanie wszelkich decyzji 


w sprawach personalnych 


4/ przydzielanie spraw i czynności pracownikom 


5/ wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych oraz 


stosowanie zarządzeń, instrukcji, wytycznych i poleceń władz zwierzchnich 


6/ naleŜyte gospodarowanie etatami i funduszem płac 


7/ doskonalenie i dokształcanie zawodowe pracowników własnej sieci 


8/ prognozowanie i programowanie rozwoju sieci bibliotecznej 


9/ rozwój i upowszechnianie czytelnictwa 


10/ zapewnienie właściwych warunków pracy i przestrzegania obowiązujących przepisów bhp oraz 


przeciwpoŜarowych 


11/ racjonalną gospodarkę majątkiem Biblioteki 


12/ rozpatrywanie skarg i wniosków pracowników oraz czytelników 


13/ ustalanie składów osobowych i kompetencji stałych komisji 


14/ współpracę ze związkami zawodowymi działającymi w Bibliotece 


15/ inicjowanie i nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami kultury. 


§ 6.1. Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora do spraw administracyjnych naleŜy: 


1/ kierowanie działalnością administracyjno-gospodarczą Biblioteki oraz administrowanie 


obiektami i lokalami Biblioteki 


2/ kierowanie gospodarką remontowo-budowlaną oraz pracami z zakresu usuwania szkód 


górniczych i ochrony środowiska 


3/ nadzór nad prowadzeniem procedury związanej z realizacją udzielania zamówień publicznych 


zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych 


4/ kontrola i nadzór legalności, celowości i gospodarności ponoszonych kosztów w zakresie 


działalności inwestycyjnej, bieŜącej i gospodarczej 







5/ sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Działem Administracyjno-Gospodarczym 


i organizacja pracy działu 


6/ zastępowanie Dyrektora Biblioteki w czasie jego nieobecności w zakresie ogólnego 


kierownictwa Biblioteki. 


2. Do zadań w zakresie działalności administracyjno - gospodarczej naleŜy: 


1/ wyposaŜanie pomieszczeń Biblioteki w niezbędny sprzęt i urządzenia przeciwpoŜarowe 


2/ nadzór nad utrzymaniem obiektów, otoczenia i pomieszczeń we właściwym stanie, 


odpowiadającym wymogom BHP i Sanepid 


3/ organizowanie zakupów oraz nadzorowanie właściwego wykorzystania środków trwałych, 


środków trwałych o charakterze wyposaŜenia, odzieŜy roboczej, środków higieny itp. 


4/ planowanie, analizowanie i zatwierdzanie zapotrzebowań materiałowych 


5/ nadzór nad ewidencją pozostałych środków trwałych 


6/ nadzorowanie prawidłowego wykorzystania samochodu słuŜbowego Biblioteki, zwłaszcza w 


zakresie eksploatacji, przeprowadzania przeglądów i remontów, prowadzenia wymaganej 


dokumentacji oraz gospodarki paliwem i częściami zamiennymi 


7/ nadzór i inicjowanie zadań zapewniających ochronę mienia Biblioteki 


8/ nadzór nad pracownikami obsługi i utrzymaniem obiektów w czystości. 


3. Do zadań w zakresie gospodarki remontowo-budowlanej naleŜy: 


1/ planowanie wszelkich prac remontowo-budowlanych 


2/ występowanie z wnioskami o zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych 


3/ zlecanie wykonawstwa i robót budowlanych oraz kontrola realizacji tych prac 


4/ zlecanie opracowań projektów i kosztorysów, zabezpieczenie wykonawców, załatwianie 


spraw terenowo-prawnych oraz kontrolowanie realizacji zadań inwestycyjnych 


5/ udział w końcowych odbiorach robót 


6/ załatwianie spraw z zakresu szkód górniczych i ochrony środowiska 


7/ terminowe rozliczanie faktur oraz nakładów finansowych na remonty 


8/ koordynowanie i uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie 


lokalizacji filii bibliotecznych. 


§ 7. Główny Księgowy kieruje bezpośrednio księgowością Biblioteki, zgodnie z obowiązującymi 


przepisami finansowymi, w zakresie określonym w obowiązujących przepisach o uprawnieniach i 


obowiązkach głównych księgowych. Do zadań Głównego Księgowego naleŜy w szczególności: 


1. prowadzenie rachunkowości Biblioteki polegające na: 


1/ organizowaniu i doskonaleniu sporządzania, przejmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli 


dokumentów w sposób zapewniający: 







a) właściwy przebieg operacji gospodarczych 


b) ochronę mienia Biblioteki 


c) właściwe sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów realizowanych zadań oraz 


sprawozdawczości finansowej 


2/ bieŜącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości w sposób zapewniający: 


a) terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych z działalności Biblioteki 


b) prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych Biblioteki 


3/ nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne 


komórki organizacyjne 4/ kontroli i nadzorze właściwego gospodarowania środkami publicznymi 


pod względem legalności, celowości i gospodarności 


2. przeprowadzanie wewnętrznej kontroli funkcjonalnej 


3. opracowywanie projektów i planów finansowych oraz prawidłowa i terminowa realizacja tych zadań 


4. opracowywanie wytycznych oraz instrukcji wewnętrznych regulujących zasady rozliczeń 


finansowych działalności inwestycyjnej i socjalno-bytowej. 


 


 


Rozdział III  


Komórki organizacyjne Biblioteki - zakresy ich dzia łania i zada ń 


 


§ 8. 1. W skład Biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne: 


1/ Dział Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów 


2/ Dział Metodyki, Analiz i Promocji 


3/ Dział Informatyzacji 


4/ Dział Administracyjno – Gospodarczy 


5/ Dział Spraw Osobowych i Socjalnych 


6/ Dział Finansowo – Księgowy 


7/ Dział - Pracownia Plastyczna 


8/ Filie biblioteczne 


9/ Samodzielne stanowisko - Specjalista ds. BHP 


10/ Samodzielne stanowisko - Radca Prawny 


2. Komórki organizacyjne Biblioteki zobowiązane są do wzajemnej współpracy w celu terminowego i 


prawidłowego wykonywania zadań. Współdziałanie to obejmuje w szczególności: 


1/ wykonywanie zarządzeń i poleceń Dyrektora Biblioteki 







2/ opiniowanie i rozpatrywanie spraw, wniosków i propozycji poszczególnych komórek 


organizacyjnych w ramach ich kompetencji. 


3. Kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych organizują i kierują pracą w powierzonej 


komórce organizacyjnej i odpowiadają za wykonanie ustalonego dla danej komórki zakresu działań i 


zadań / równieŜ powierzonych do wykonania doraźnie przez Dyrektora Biblioteki/. 


4. Szczegółowe zadania i obowiązki kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników 


zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy wynikają z indywidualnych zakresów 


czynności. 


§ 9. Do zakresu działania i zadań komórek organizacyjnych Biblioteki naleŜy: 


1. Dział Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbioró w 


1/ Zadania w zakresie gromadzenia zbiorów: 


a) zakup materiałów bibliotecznych zgodnie z przyjętym kierunkiem gromadzenia oraz 


Ustawą Prawo zamówień publicznych 


b) właściwe gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na zakup materiałów 


bibliotecznych 


c) ewidencja sumaryczna przybytków 


d) selekcjonowanie i ubytkowanie zbiorów, prowadzenie związanej z tym dokumentacji 


e) prowadzenie dokumentacji w zakresie wpływów materiałów bibliotecznych, zgodnie 


z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 


f) prenumerata czasopism 


g) prowadzenie komórki druków zbędnych i filii rezerwowych. 


2/ Zadania w zakresie opracowania zbiorów:  


a) opracowanie zbiorów wg obowiązujących przepisów i ustalonych zasad 


b) klasyfikowanie i katalogowanie zbiorów 


c) retrospektywne tworzenie bazy danych 


d) aktualizacja i melioracja katalogu centralnego 


e) udzielanie informacji o zbiorach w oparciu o katalog centralny. 


3/ Zadania w zakresie kontroli zbiorów:  


 


a) organizowanie i przeprowadzanie kontroli księgozbioru (scontrum) w filiach Biblioteki 


b) analiza i kontrola ubytków materiałów bibliotecznych 


c) uzgadnianie z Działem Finansowo-Księgowym stanów ilościowych i wartościowych 


zbiorów. 


2. Dział Metodyki, Analiz i Promocji  


1/ W zakresie metodyki i analiz:  







a) nadzór metodyczny nad całokształtem pracy filii, dokonywanie lustracji i opracowywanie 


zaleceń pokontrolnych 


b) opracowywanie bieŜących i perspektywicznych planów modernizacji i zmian sieci. 


c) organizacja pracy nowych filii oraz filii po remontach i modernizacji 


d) likwidacja filii 


e) opracowywanie statystyki oraz sprawozdawczości 


f) prowadzenie badań i analiz działalności biblioteki, zainteresowań i potrzeb czytelniczych 


g) prowadzenie dokumentacji dotyczącej stanu i działalności filii 


h) organizacja praktyk dla nowo zatrudnionych pracowników oraz praktyk dla uczniów i 


studentów 


i) kształtowanie struktury zbiorów bibliotecznych - udział w Komisji ds. zakupu zbiorów 


j) udział w pracach Komisji ds. selekcji zbiorów i scontrowej 


k) opracowywanie pomocy metodycznych i szkoleniowych z zastosowaniem nowoczesnych 


metod i technik 


l) prowadzenie róŜnych form doskonalenia zawodowego 


m) udostępnianie zbiorów metodycznych i szkoleniowych. 


2/ W zakresie promocji:  


a) opracowywanie strategii marketingowych Biblioteki 


b) prowadzenie kampanii reklamujących Bibliotekę, jej zbiory i usługi 


c) utrzymywanie kontaktów z mediami 


d) kształtowanie wizerunku Biblioteki - realizacja zadań z zakresu Public Relations 


e) udzielanie pomocy pracownikom filii w zakresie marketingu bibliotecznego 


f) udzielanie pomocy pracownikom filii w zakresie aktywizacji kulturalnej środowisk 


lokalnych 


g) szkolenie pracowników z zakresu promocji i marketingu 


h) gromadzenie materiałów i opracowywanie publikacji na temat Biblioteki 


i) podejmowanie inicjatyw zmierzających do pozyskania środków finansowych poprzez 


przygotowywanie wniosków o dofinansowanie do władz lokalnych, fundacji krajowych 


i zagranicznych oraz Unii Europejskiej. Pozyskiwanie sponsorów. 


j) współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami, placówkami kulturalno-oświatowymi oraz 


z organizacjami w zakresie upowszechniania czytelnictwa 


k) organizowanie spotkań autorskich, odczytów, wystaw, konkursów i innych form 


inspirujących czytelnictwo i promujących Bibliotekę 


l) archiwizowanie materiałów dokumentujących organizowane przez Bibliotekę imprezy 







m) redagowanie i przekazywanie do Działu Informatyzacji materiałów do umieszczenia w 


serwisie www Biblioteki. 


3. Dział Informatyzacji:  


1/ administracja sieci, systemów operacyjnych, programów uŜytkowych oraz serwisów 


internetowych Biblioteki 


2/ wykonywanie bieŜącej archiwizacji baz danych i zasobów systemowych 


3/ prowadzenie spraw związanych z zakupem, konserwacją oraz naprawą komputerów i sprzętu 


peryferyjnego 


4/ utrzymywanie kontaktów z autorami programów, dostawcami sprzętu i Internetu w celu 


zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania 


5/ dokonywanie zakupu oprogramowania, licencji oraz programów multimedialnych i ich 


udostępnianie 


6/ kontrola i nadzór nad zgodnością oprogramowania z posiadanymi licencjami na wszystkich 


stanowiskach pracy 


7/ prowadzenie szkoleń pracowników z zakresu podstaw obsługi komputera, aplikacji 


biurowych i programów narzędziowych 


8/ tworzenie, eksploatacja i obsługa baz danych 


9/ kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej sprzętu i oprogramowania 


10/ współpraca z Działem Metodyki, Analiz i Promocji w zakresie archiwizowania materiałów 


dokumentujących organizowane przez Bibliotekę imprezy wraz z ich obsługą audiowizualną oraz 


opracowywania materiałów szkoleniowych i promocyjnych z zastosowaniem nowoczesnych metod 


i technik 


11/ opracowanie i realizacji strategii rozwoju komputeryzacji w Bibliotece 


12/ podejmowanie inicjatyw zmierzających do wzbogacania Biblioteki w sprzęt oprogramowanie 


poprzez przygotowywanie wniosków o dofinansowanie do władz lokalnych, fundacji krajowych i 


zagranicznych oraz Unii Europejskiej. 


4. Dział Administracyjno - Gospodarczy:  


1/ prowadzenie spraw związanych z rozbudową i modernizacją bazy bibliotecznej w tym równieŜ 


sprawowanie nadzoru nad przebiegiem remontów i prac z zakresu usuwania szkód górniczych i 


ochrony środowiska 


2/ utrzymywanie obiektów budowlanych /prowadzenie kontroli okresowych zgodnie z Prawem 


Budowlanym/ 


3/ prowadzenie procedury związanej z realizacją udzielania zamówień publicznych zgodnie z 


Ustawą Prawo zamówień publicznych 


4/ zabezpieczenie właściwej ochrony mienia 


5/ zabezpieczenie ochrony przeciwpoŜarowej obiektów i odpowiednich warunków bhp 







6/ prowadzenie spraw związanych z administrowaniem lokalami bibliotecznymi 


7/ ewidencjonowanie opłat za dostarczone media / energia elektryczna, cieplna, gaz, woda, 


śmieci/ oraz nadzór i kontrola nad oszczędnym wykorzystaniem tych mediów 


8/ planowanie i zaopatrywanie Biblioteki w sprzęt, urządzenia i materiały 


9/ prowadzenie spraw związanych z konserwacją oraz naprawą sprzętu i urządzeń technicznych 


10/ ewidencja środków trwałych o charakterze wyposaŜenia 


11/ prowadzenie spraw dot. organizacji transportu 


12/ prowadzenie sekretariatu 


13/ prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem pracowników w odzieŜ ochronną, roboczą 


oraz środki higieny osobistej. 


5. Dział Spraw Osobowych i Socjalnych:  


1/ załatwianie formalności związanych z przyjmowaniem, awansowaniem,  przeszeregowaniem, 


przenoszeniem, zwalnianiem, odznaczaniem, nagradzaniem i karaniem pracowników 


2/ prowadzenie akt osobowych pracowników 


3/ kontrola dyscypliny pracy 


4/ prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy 


5/ wykonywanie zadań związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi 


6/ załatwianie spraw rentowych, wniosków o emeryturę oraz wydawanie zaświadczeń 


w związku z zatrudnieniem 


7/ prowadzenie spraw związanych z badaniami profilaktycznymi pracowników 


8/ załatwianie spraw związanych z wyjazdami i przyjazdami słuŜbowymi 


9/ prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zatrudnienia 


10/ organizacja szkoleń przeciwpoŜarowych pracowników 


11/ prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników 


12/ prowadzenie spraw socjalno-bytowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie 


z Regulaminem 


13/ prowadzenie zakładowej składnicy akt. 


6. Dział Finansowo - Ksi ęgowy:  


1/ prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi 


2/ zaliczanie /kasowanie/ dokumentów finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 


i instrukcją obiegu i kontroli dokumentów 


3/ przechowywanie i zabezpieczanie dowodów księgowych zgodnie z przepisami 


4/ współudział w opracowaniu projektów planów finansowych i nadzór nad realizacją 







5/ przeprowadzanie wewnętrznej kontroli finansowej 


6/ sporządzanie listy płac i dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS, KZP, 


Związkami Zawodowymi, PZU, komornikami i innymi 


7/ prowadzenie gospodarki kasowej i związanych z tym rozliczeń 


8/ dokonywanie rozliczeń z tyt. rozrachunków z odbiorcami i dostawcami (zaliczki, znaczki, poŜyczki 


mieszkaniowe, vadia, faktury zakupu i sprzedaŜy) 


9/ prowadzenie rozliczeń z tyt. VAT z Urzędem Skarbowym 


10/ organizowanie, kontrolowanie przebiegu spisu z natury i rozliczanie całości inwentaryzacji 


11/ współpraca z bankiem prowadzącym rachunek środków finansowych Biblioteki 


12/ sporządzanie sprawozdań i analiz finansowych / w tym dla GUS, WUS, ZUS, Urzędu 


Skarbowego, Urzędu Miasta/ 


13/ prowadzenie księgowości MKZP 


14/ sporządzanie dokumentacji płacowej dla pracowników odchodzących na emeryturę, rentę 


lub inne świadczenia. 


7. Dział - Pracownia Plastyczna:  


1/ aranŜacja wnętrz Biblioteki w zakresie funkcjonalności i estetyki 


2/ projektowanie i wykonywanie niezbędnych napisów w pomieszczeniach oraz szyldów na 


elewacjach poszczególnych filii 


3/ oprawa plastyczna imprez organizowanych przez Bibliotekę oraz projektowanie i wykonywanie 


związanych z tym zaproszeń, plakatów, dyplomów, znaczków okolicznościowych 


4/ wykonywanie dla potrzeb Biblioteki: wizytówek, papieru firmowego, identyfikatorów oraz 


bindowanie, laminowanie 


5/ plastyczne opracowywanie dokumentacji organizowanych imprez 


6/ prowadzenie kółka plastycznego i uczestnictwo w komisjach konkursowych 


7/ uczestnictwo w Komisji przetargowej przy zakupach wyposaŜenia Biblioteki 


8/ współpraca z Działem Metodyki, Analiz i Promocji w zakresie kampanii reklamujących zbiory i 


usługi Biblioteki. 


8. Filia biblioteczna stanowi komórk ę organizacyjn ą Biblioteki zlokalizowan ą poza siedzib ą 


Dyrekcji, słu Ŝy wszystkim mieszka ńcom dzielnicy, w której działa. Do podstawowych zad ań 


filii nale Ŝy: 


1/ w zakresie gromadzenia, opracowywania i ochrony zbiorów: 


a) zbieranie i opiniowanie dezyderatów czytelniczych i przekazywanie ich do Działu 


Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów 


b) prowadzenie ewidencji wpływów i ubytków ksiąŜek oraz akcesji czasopism zgodnie 


z obowiązującymi zasadami ewidencji 







c) prowadzenie i melioracja katalogów i kartotek pomocniczych 


d) wycofywanie materiałów bibliotecznych według zaleceń Komisji ds. selekcji zbiorów 


e) prowadzenie statystyk dotyczących stanu ilościowego, jakościowego i wartościowego 


zbiorów 


f) ochrona i bieŜąca konserwacja zbiorów 


2/ w zakresie udost ępniania zbiorów i prowadzenia działalno ści informacyjnej:  


a) rejestracja czytelników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz aktami 


wykonawczymi 


b) udostępnianie i wypoŜyczanie materiałów bibliotecznych 


c) organizowanie obiegu wypoŜyczeń pomiędzy filiami i międzybibliotecznych 


d) udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych 


e) upowszechnianie czytelnictwa oraz propagowanie zbiorów Biblioteki i zakresu i rodzaju 


świadczonych usług 


f) sporządzanie zestawień bibliograficznych 


g) współpraca z innymi bibliotekami, szkołami, organizacjami kulturalnymi oraz oświatowymi 


h) propagowanie działalności oświatowo-kulturalnej Biblioteki 


i) programowanie oraz realizacja form pracy edukacyjnej i kulturalnej  


3/ w za kres ie ad m i n istracj i : 


a) prowadzenie dziennika statystycznego, sporządzanie sprawozdań statystycznych 


miesięcznych i rocznych GUS 


b) sporządzanie okresowych planów pracy oraz sprawozdań z działalności filii 


c) prowadzenie postępowania o zwrot materiałów bibliotecznych od czytelników 


d) pobieranie opłat regulaminowych, prowadzenie kas pomocniczych zgodnie z przepisami 


finansowymi 


e) zabezpieczenie mienia, urządzeń i pomieszczeń filii, przestrzeganie przepisów bhp 


i przeciwpoŜarowych 


f) zgłaszanie wniosków w sprawie remontów lokalu oraz napraw sprzętu i urządzeń. 


9. Samodzielne stanowisko - Specjalista ds. BHP  


Wykonywanie zadań zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 02.09.1997 r. w sprawie słuŜby 


bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z późn. zm.) w zakresie ustalonym w 


indywidualnym zakresie czynności. 


10. Samodzielne stanowisko - Radca Prawny  


Świadczenie pomocy prawnej zgodnie z Ustawąz 06.07.1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 


r. Nr 123, poz. 1059, z późn. zm.) w zakresie ustalonym w indywidualnym zakresie czynności. 
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Rozdział IV 


Organizacja kontroli wewn ętrznej 


 


§ 10.1. Szczegółowe ustalenia w zakresie nadzoru i funkcjonowania finansowej kontroli wewnętrznej 


regulują odrębne instrukcje. 


2. NiezaleŜnie od kontroli wewnętrznej, o której mowa wyŜej, we wszystkich działach i filiach Biblioteki 


obowiązuje rozliczanie i nadzór słuŜbowy jako specyficzne formy działalności kontrolnej 


stosowane przez przełoŜonych słuŜbowych wobec pracowników. 


 


 


Rozdział V 


Postanowienia ko ńcowe 


 


§ 11. Regulamin Organizacyjny wchodzi w Ŝycie po zasięgnięciu opinii Rady Miasta Katowic tj. z dniem 27 


czerwca 2005 r. 









WYKAZ FILII BIBLIOTECZNYCH NA TERENIE MIASTA KATOWICE


		Lp.

		Nazwa i numer placówki

		Adres



		1.

		Filia nr 1 Oddział Książki Mówionej

		ul. Ligonia 7



		2.

		Filia nr 3

		ul. Gliwicka 93



		3.

		Filia nr 4

		ul. Poniatowskiego 14



		4.

		Filia nr 6

		ul. Bytomska 8a



		5.

		Filia nr 7

		ul. Franciszkańska 25



		6.

		Filia nr 8

		ul. Brynowska 53a



		7.

		Filia nr 9

		ul. Gen. Jankego 183



		8.

		Filia nr 10

		ul. Radockiego 70a



		9.

		Filia nr 11

		ul. Grażyńskiego 47



		10.

		Filia nr 12

		ul. Barlickiego 5



		11.

		Filia nr 13

		ul. Młyńska 5



		12.

		Filia nr 14

		ul. Piastów 20



		13.

		Filia nr 15

		ul. Przyjazna 7a



		14.

		Filia nr 16

		ul. Wajdy 21



		15.

		Filia nr 17

		ul. Ściegiennego 45



		16.

		Filia nr 18

		ul. Studencka 16



		17.

		Filia nr 19

		ul. Obr. Westerplatte 10



		18.

		Filia nr 20

		ul. Strzelców Bytomskich 21b



		19.

		Filia nr 21

		ul. Zamkowa 45



		20.

		Filia nr 22

		ul. Słowiańska 1



		21.

		Filia nr 23

		ul. Paderewskiego 65



		22.

		Filia nr 24

		ul. Roździeńskiego 88a



		23.

		Filia nr 25

		ul. B. Chrobrego 2



		24.

		Filia nr 26

		ul. Samsonowicza 27



		25.

		Filia nr 27

		ul. Szarych Szeregów 62



		26.

		Filia nr 28

		ul. Uniczowska 36



		27.

		Filia nr 30

		ul. Rybnicka 11



		28.

		Filia nr 31

		ul. Marcinkowskiego 13



		29.

		Filia nr 32

		ul. Grzyśki 19a



		30.

		Filia nr 33

		ul. Markiewki 44a



		31.

		Filia nr 34 Szpitalna

		ul. Medyków 14 /CSK/



		32.

		Filia nr 35 Obcojęzyczna

		ul. Słowackiego 13



		33.

		Filia nr 36

		ul. J.Hallera 28



		34.

		Filia nr 38 Szpitalna

		ul. Medyków 16 /GCZDiM/



		35.

		Filia nr 5 Młodzieżowa

		ul. Franciszkańska 33









