
      Statut 

     Stowarzyszenia Przyjaciół  
   Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonia  
     w Świętochłowicach 
   

      Rozdział I 
      Postanowienia ogólne 
 
           § 1 

Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonia                     
w Świętochłowicach, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolną, samorządną 
organizacją społeczną, zrzeszającą czytelników Biblioteki i miłośników książki. 

 

           § 2 

Stowarzyszenie działa na terenie miasta Świętochłowice, które jest obszarem 
statutowej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonia                     
w Świętochłowicach, zwanej dalej „Biblioteką”. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę             
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach,                                 
ul. Świerczewskiego 1d. 

           § 3                

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną. Działa na 
podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.- Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 
poz. 104 z późniejszymi zmianami).         

 

            § 4               

1. Stowarzyszenie: 

 działalność swoją opiera na pracy społecznej swoich członków, 

 jest kontynuacją tradycji i pracy działającego dotychczas przy 
Bibliotece- Koła Przyjaciół Biblioteki. 

 

             § 5 

Stowarzyszenie używa pieczęci o treści: „Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach”. 

 

             § 6 

1. Celem Stowarzyszenia jest: 

 propagowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi czytelnictwa, 



 wspieranie wszelkich działań Biblioteki zmierzających do doskonalenia 
usług na rzecz społeczności miasta, w tym przede wszystkim 
powiększania zbiorów Biblioteki, działalność oświatowo- kulturalną               
a także inicjatywy wydawnicze.  
 

2. Cel Stowarzyszenia będzie zrealizowany poprzez:  

 organizowanie pomocy finansowej wspomagającej działalność 
Biblioteki oraz rozszerzanie jej oddziaływania, 

 rekrutację nowych członków. 

 

                      § 7 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według zasad 
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy 
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do 
podziału między jego członków. 

 

      Rozdział II 
    Członkowie- ich prawa i obowiązki 
 

             § 8 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

 rzeczywistych, 

 wspierających. 

             § 9 

1. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być: 

 Pełnoletni i małoletni (16-18 lat) czytelnik Biblioteki, który złoży pisemną 
deklarację o przynależności i opłaca składkę członkowską, 

 Czytelnik poniżej 16 lat, którego rodzice lub opiekunowie wyrażą 
pisemną zgodę na uczestnictwo w Stowarzyszeniu i który opłaca 
składkę członkowską. 

 

              § 10 

1. Członek rzeczywisty od lat 16 ma prawo:  

 wybierać i być wybierany do władz Stowarzyszenia,  

 brania udziału w zebraniach Stowarzyszenia i zgłaszania wniosków, 

 korzystania z imprez organizowanych przez Bibliotekę lub Zarząd. 

 

      

 



2. Członek rzeczywisty poniżej lat 16 ma prawo:  

 brania udziału w zebraniach Stowarzyszenia i zgłaszania wniosków, 

 korzystania z imprez organizowanych przez Bibliotekę lub Zarząd 
Stowarzyszenia. 

 

              § 11 

1. Członek rzeczywisty ma obowiązek: 

 brać udział w pracach Stowarzyszenia zgodnie z własnymi 
umiejętnościami i zamiłowaniami, 

 przedkładać Zarządowi Stowarzyszenia lub Dyrekcji Biblioteki wnioski               
i spostrzeżenia dotyczące potrzeb czytelników i funkcjonowania 
Biblioteki, 

 przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia, 

 wspierać słuszne i konieczne postulaty Biblioteki,  

 regularnie opłacać składki członkowskie. 

 

               § 12 

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która 
zdeklaruje chęć pomocy, także finansowej, Bibliotece. 

2. Członek wspierający ma prawo: 

 uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym, 

 uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Zarząd lub Bibliotekę. 

 

                § 13 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

 zaprzestania, przynajmniej na okres jednego roku, korzystania                      
z Biblioteki, 

 nieopłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku, 

 wykluczenia przez Zarząd ze Stowarzyszenia za działalność na jego 
szkodę lub szkodę Biblioteki, 

 dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie. 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
      



      Rozdział III 
     Władze Stowarzyszenia 
       
             § 14 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 
A. Walne Zebranie, 
B. Zarząd Stowarzyszenia, 
C. Komisja Rewizyjna. 

 
              § 15 
 
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata. 
 
              § 16 
 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. 
 

2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

 uchwalanie statutu oraz jego zmian i uzupełnień, 

 uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia, 

 ustalanie minimalnej wysokości składek członkowskich, 

 wybór przewodniczącego Stowarzyszenia, 

 wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

 wybory uzupełniające do władz Stowarzyszenia, 

 udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

 podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 
 

3. W Walnym zebraniu biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia o ile 
liczba członków rzeczywistych nie przekracza 50 osób. Przy liczebności 
Stowarzyszenia przekraczającej 50 osób, odbywa się Walne Zebranie 
Delegatów, wyłonionych w poszczególnych agendach udostępniania 
Biblioteki, proporcjonalnie do zarejestrowanych w nich członków 
rzeczywistych. 

 
4. Walne Zebranie Członków (Delegatów) podejmuje uchwały zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków (Delegatów). 
Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, również uchwały dotyczące wyboru 
przewodniczącego i władz. 
 

5. Uchwały w sprawie zmian lub uzupełnień w statucie zapadają większością 2/3 
głosów przy obecności co najmniej połowy członków (Delegatów) 
rzeczywistych Stowarzyszenia.  
 

6. Zwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) odbywa się co cztery lata             
i jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia. 
 

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) zwoływane jest                  
w miarę potrzeby z inicjatywy Zarządu, na wniosek Kierownictwa Biblioteki, na 
żądanie Komisji Rewizyjnej lub grupy co najmniej 15 członków rzeczywistych. 



 

8. W Walnym Zebraniu mogą brać udział bez prawa głosowania członkowie 
wspierający i inne zaproszone osoby.  
 

       § 17 
 

1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:  

 ustalanie bieżących planów działania, 

 kierowanie bieżącą działalnością, 

 realizowanie uchwał i wniosków Walnego Zebrania Członków 
(Delegatów), 

 przedkładanie kierownictwu Biblioteki spostrzeżeń i wniosków 
dotyczących pracy biblioteki i potrzeb czytelników, 

 rozporządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,  

 opracowanie i składanie rocznych sprawozdań, także finansowych,                  
z działalności Zarządu i przekazywanie ich do wiadomości ogółowi 
członków, 

 składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu z działalności Zarządu                  
w ciągu całej kadencji, 

 współpraca z innymi instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi              
i oświatowymi w mieście w zakresie problematyki książki, biblioteki                  
i czytelnictwa. 
 

2. Zarząd składa się z: 

 przewodniczącego- wybieranego przez Walne Zebranie, 

 zastępcy przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i 3 członków 
wyłonionych spośród wybranego przez Walne Zebranie Zarządu,  

 w pracach Zarządu bierze udział także z prawem głosu doradczego 
Dyrektor Biblioteki lub upoważniona przez niego osoba. 

 
3. Zebrania Zarządu odbywają się wg potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku. 
4. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społeczne. 
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 

przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. 
6. Stowarzyszenie reprezentuje przewodniczący oraz członkowie Zarządu. 
7. Zobowiązania finansowe Stowarzyszenia zaciągają Przewodniczący, Skarbnik 

oraz dwóch upoważnionych przez Zarząd członków. 
 
        § 18 
 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera                    
się przewodniczącego. 

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

 coroczne badanie działalności finansowej Zarządu, 

 kontrolowanie zgodności działań Zarządu ze statutem i uchwałami 
Walnego Zebrania,  

 składanie sprawozdań Walnemu zebraniu z działalności Zarządu                   
i wnioskowanie w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu. 



 
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym przy obecności 

pełnego składu Komisji. 
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w zebraniach 

Zarządu z głosem doradczym. 

 

      
      Rozdział IV 
     Finanse Stowarzyszenia 
 
       § 19 
 

1. Środki finansowe Stowarzyszenia tworzone są z: 

 składek członkowskich, 

 darowizn, zapisów, dotacji, 

 dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz prowadzonej działalności 
gospodarczej, 

 dochodów z organizowanych przez Stowarzyszenie odpłatnych imprez 
kulturalnych i rozrywkowych, 

 ofiarności publicznej. 
 

2. Składka członkowska jest dobrowolna. Walne zebranie ustala jedynie 
minimalną składkę roczną.  

3. Składki członkowskie zbiera Skarbnik za pośrednictwem agendy bibliotecznej, 
z której korzysta członek Stowarzyszenia. 

4. Fundusze Stowarzyszenia przeznaczone są na: 

 wspomaganie działalności Biblioteki, w tym zakup zbiorów 
bibliotecznych, urządzeń i materiałów, w tym materiałów do działalności 
kulturalno- oświatowej, na działalność wydawniczą, 

 finansowanie lub współfinansowanie imprez czytelniczych 
organizowanych przez Bibliotekę lub samodzielnie przez Zarząd 
Stowarzyszenia (odczytów, spotkań autorskich, konkursów, wystaw 
itp.), 

 działalność statutową Stowarzyszenia. 
 

5. Przedmioty nabyte z funduszy Stowarzyszenia przechodzą na własność 
Biblioteki w formie daru i powiększają majątek Biblioteki. Tryb przekazywania 
ustala Zarząd wspólnie z Dyrektorem Biblioteki. Przedmioty nabyte ze 
środków Stowarzyszenia muszą być opatrzone informacją, iż zostały 
zakupione ze środków społecznych. 

 
       
 
 
 
 
 
 



      Rozdział VI 
            Rozwiązanie Stowarzyszenia 
 
       § 20 
 
Rozwiązanie Stowarzyszenia Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza 
Ligonia w Świętochłowicach może nastąpić jedynie na podstawie uchwały Walnego 
Zebrania Członków (Delegatów) podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co 
najmniej połowy członków (delegatów) rzeczywistych Stowarzyszenia. 
 
       § 21 
 
Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, o ile Walne Zebranie nie 
postanowi inaczej. 
 
       § 22 
 
Walne Zebranie określa cel na jaki przeznaczony ma być majątek likwidowanego 
Stowarzyszenia. 
 
 
      Rozdział VII 
     Postanowienia końcowe 
 
       § 23 
 
W sprawach nie objętych postanowieniami Statutu lub spornych decyzje podejmuje 
Walne Zebranie Stowarzyszenia mając na uwadze przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami). 
 
 
 


