
Uchwała Nr XI/54/11 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 8 czerwca 2011 

 

 w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.h.,z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 

Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) w związku z  art. 11  

ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997r. Nr 85, poz. 539 ze zm.) uchwala się, 

co następuje: 

§1. Zmienia się zapis punktu III w następujący sposób: 

1. W ustępie 11.1: Na czele GBP stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na 

zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. 

2. W ustępie 11.2: Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Kłodawa. 

3. W ustępie 12: Dyrektor GBP zatrudnia i zwalnia pracowników niezbędnych do realizacji 

zadań statutowych, w ramach posiadanych środków finansowych i zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

4. W ustępie 14.2: Zadania, organizację i zakres działania filii ustala dyrektor GBP. 

5. W ustępie 15: Szczegółową organizację wewnątrz GBP określa Regulamin Organizacyjny 

nadany przez dyrektora GBP, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Kłodawa. 

6. W ustępie 18: Dyrektor ustala regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych GBP, na 

zasadach określonych w art. 14 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, 

poz. 539 ze zm.). 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 

 Andrzej Legan 



UZASADNIENIE 

Zmiana statutu wynika z regulacji ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zm.). 

W dotychczasowych zapisach statutu zarządzał Gminną Biblioteką Publiczną w Kłodawie kierownik. 

Regulacja ustawy wskazuje, że osobą stojącą na czele samorządowej instytucji kultury jest dyrektor. 

W związku z powyższym, zmienia się zapisy statutu, by ujednolicić nazewnictwo funkcji osoby, 

reprezentującej instytucję. Dotychczasowy zapis kierownik zastępuje się zapisem dyrektor. 


