UCHWAŁA NR XXIV/187/2012
RADY MIASTA LUBAŃ
z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian w statucie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej
w Lubaniu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ii art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity z 2012 r. Dz.U. poz. 642) i art. 10 ust. 2 ustawy
z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230) oraz uchwały Nr XXVI/144/2008 Rady Miasta Lubań 30
września 2008 r. w sprawie przyjęcia od powiatu lubańskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej
biblioteki publicznej Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:
§ 1.
W statucie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu stanowiącym
załącznik do uchwały Nr XXX/169/2008 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2008r. (Dz. Urz. Woj.
Dolnośląskiego z 2009 r. Nr 10, poz. 197 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie "Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (t. j. z 2012, Dz. U. , poz. 406).
2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:"1. Biblioteka jest komunalną instytucją kultury wpisaną do rejestru
instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Lubań i posiada osobowość prawną."
3) § 8 otrzymuje brzmienie:
1. " Działalnością Biblioteki zarządza dyrektor i reprezentuje ją na zewnątrz
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Lubań zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Burmistrz wykonuje wobec dyrektora czynności
z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.
3. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje organizator.
Regulamin konkursu ustala Burmistrz Miasta Lubań.
4. Burmistrz Miasta Lubań może powierzyć zarządzanie biblioteką osobie fizycznej lub prawnej zgodnie
z ustawą, o której mowa w ust. 2. Do osoby, której powierzono zarządzanie biblioteką stosuje się
odpowiednio postanowienia dotyczące Dyrektora.
5. Dyrektor jest organem zarządzającym Biblioteką oraz przełożonym pracowników biblioteki.
6. Dyrektor składa w imieniu Biblioteki oświadczenia woli.
4) w § 11 pkt 3 otrzymuje brzmienie:" 3) Oddział Zbiorów Obcojęzycznych - Lubań Rynek Sukiennice 24."
5) w § 11 skreśla się pkt 4.
6) W § 13 po kropce dodaje się zdanie: "W przypadku zmiany regulaminu organizacyjnego wymaga on opinii
działających w Bibliotece organizacji związkowych i Rady, o której mowa w § 14."
7) §14 otrzymuje brzmienie:
1. W bibliotece może działać Rada Biblioteczna, zwana dalej Radą.
2. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora.
3. Rada składa się z 5 członków powoływanych przez Radę Miasta Lubań na 5-letnią kadencję spośród
osób dysponujących dużą wiedzą w zakresie działalności Biblioteki. Kandydatów do Rady mają prawo
zgłosić organizator, pracownicy i stowarzyszenia twórców.
4. Członkowie Rady powołują i odwołują spośród siebie Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami
i reprezentuje ją na zewnątrz.
5. Rada podejmuje rozstrzygnięcia należące do jej kompetencji zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej 3 członków.
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6. Rada opiniuje roczne programy działalności Biblioteki i plany działalności biblioteki oraz wyraża opinię
o ważniejszych zamierzeniach biblioteki.
7. Rada może z własnej inicjatywy kierować wnioski i opinie do dyrektora oraz organów Gminy w zakresie
funkcjonowania Biblioteki.
8. Dyrektor przedkłada Radzie do zaopiniowania sprawozdania za poprzedni rok działalności Biblioteki oraz
projekt regulaminu organizacyjnego i jego zmian.
9. Za udział w pracach Rady nie przysługują diety ani zwrot kosztów."
8) § 15 otrzymuje brzmienie: "Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach
określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w ustawie o finansach
publicznych."
9) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:"Biblioteka składać będzie Zarządowi Powiatu Lubańskiego roczne
sprawozdania rzeczowe i finansowe z realizacji powierzonych zadań zgodnie z zasadami i terminami
określonymi w ustawie o finansach publicznych."
10) § 17 otrzymuje brzmienie: "Przychodami Biblioteki są:
a) dotacje budżetowe podmiotowe i celowe przekazywane przez organizatora oraz dotacje budżetowe
przekazywane przez powiat lubański,
b) przychody z tytułu wykonywania zadań na rzecz organizatora oraz innych instytucji i organizacji,
c) środki pochodzące z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej,
d) środki z tytułu spadków i darowizn otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych,
e) innych żródeł, w tym przychodów z prowadzonej działalności."
11) § 20 otrzymuje brzmienie: "Z zastrzeżeniem wypadków określonych w obowiązujących przepisach,
Gmina Miejska Lubań nie odpowiada za zobowiązania Biblioteki."
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady
Małgorzata Grzesiak
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