
UCHWAŁA NR XXI/154/09 RADY GMINY WYSZKI 

z dnia 29 października 2009 r. 

w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkach 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 
poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,  
z 2004 r. Nr 238 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkach nadanym uchwałą Nr 157/04 Rady 
Gminy Wyszki z dnia 22 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 76, poz. 1186) wprowadza się 
następujące zmiany:  

1)  w § 6:  

a)   w pkt 6 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem,  

b) po pkt 6 dodaje się dodaje się pkt 7 w brzmieniu:  

„7) tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych  
i faktograficznych." 

2)  § 8 otrzymuje brzmienie:  

"§ 8.1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor.  

2. Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.  

3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności  
z zakresu prawa pracy za pracodawcę." 

3) § 9 otrzymuje brzmienie:  

"§.9. 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy, zgodnie z ustawą z dnia  
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.  

2. Wójt wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego 
zwierzchnikiem służbowym." 

4) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

"2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora." 

5) § 14 otrzymuje brzmienie:  

"§ 14. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan działalności 
sporządzony przez Dyrektora a zatwierdzony przez Wójta." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.  

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

Przewodniczący Rady 
Mieczysław Warpechowski 

 


