
 

 

UCHWAŁA NR XXII/163/2020 

RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY 

z dnia 14 kwietnia 2020 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/153/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 marca 2016r. w sprawie 

Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Michalskiego w Chodzieży 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm) oraz art. 11 ust. 3 Ustawy z dnia 

27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r. poz.1479), art. 13 ust. 1 i 2 Ustawy o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194) Rada Miejska w Chodzieży uchwala, co 

następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXI/153/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie nadania Statutu Miejskiej 

Bibliotece Publicznej im. Stefana Michalskiego w Chodzieży (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2016r. poz. 2507) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. Paragraf 9 otrzymuje brzmienie:  "§9. Biblioteka jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy." 

2. W §10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  "4. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora, związane 

z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustaleniem wynagrodzenia, wykonuje Burmistrz Miasta 

Chodzieży, a pozostałe czynności – wyznaczona przez Dyrektora osoba." 

3. Dodaje się w §10: 

1) ust. 6 w brzmieniu: "6. Dyrektor zarządza Biblioteką przy pomocy jednego zastępcy oraz głównego 

księgowego." 

2) ust. 7 w brzmieniu: "7. Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor." 

3) ust. 8 w brzmieniu: "8. Zastępca dyrektora i główny księgowy działają w ramach udzielonych im przez 

Dyrektora umocowań i ponoszą przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje." 

4) ust. 9 w brzmieniu: "9. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki upoważniony jest 

jednoosobowo Dyrektor oraz pełnomocnicy działający w granicach umocowania." 

5) ust. 10 w brzmieniu: "10. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności oraz podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Organizatora. 

Ujawnienie nie dotyczy pełnomocników procesowych." 

4. W §18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  "3. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą, a środki 

uzyskane tą droga mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową. Biblioteka może pozyskiwać 

środki finansowe w szczególności z: 

1) wpływów, o których mowa w §19 ust. 2 Statutu; 

2) dotacji z budżetu państwa; 

3) wpływów ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątku; 
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4) spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych; 

5) usług introligatorskich; 

6) sprzedaży wydawnictw i innych artykułów użytku kulturalnego oraz dzieł twórców; 

7) udostępnienia miejsca na reklamy." 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

(-) Mirosława Kutnik 
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