Uchwďa Nr X)fl)íZ l 8/2000
Rody Miej skíej Żyrardowa
z ĺJnia30 listopadzŻ$}} r.
lv sprawie: mlian w statrrcie Miejskiej Biblioteki Publicmcj im. Pawła FlulkiI,askowskiego w Zyraľđowie
Na podstawie aľt. 7 ĺlst. l pkt' 9 ustawy o samoľząĺlziegmínnym
z dnia 8 marca 7990 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 13' poz. 74 z pőlľ.. zľn.) w
zwiqpku z art. 9 an. l0 ust. I ustawy o organizowaniu prowadzeniu
dziďůrościkuitwďnej zdniaŁS paźÁaemíkat991 r. (Dz. U. z1997 r.
Nr 110, poz. 7Ż1' zpoźn un.) i art. 13 ustawy o bibliotekaph z drria
Ż7 czeĺĺ,łcaI99'lr. (Dz.U. zI99'| r. Nr 85, poz. 539 zpćrźn.mr.) oraz art. Ż9
funkcjonowaniem
ustawy Ct zľlianie niektórych ustaw zwiąpanych
administracji publiczrrej zdrua2l sĘcmia2000 r. (DzU. z 2000 r. Nr 12
poz. 136/ uchwďa się co następuje:
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W Stafucie uchwalonym w dniu 25 listopadł 1999 r. ptzez Radę Miejską

Żyĺardowa Uchwałą Nr XIV/I 09199 vpľowadza się następująpe amiany:

l. $ 1 otrąymuje bľmrienie:

'' l . Akfu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą; MĘska Biblioteka
Publicana w Żyľardowie z dľlił1 grudnia 199l r'
2. t Istawy zdnia 8 marca 1990 r. o salnorządne gniĺurym
(Dz'U' z7996 r. Nr 13, poz.74 zpoźn''m.).
3 Ustawy z dnia Ż7 czerułca|997 r. o bibliotekach (DzU. z1997 r'
ľrir 8-5, poz. 539 zp,őźn. m.).
4. [Jstawy z dnia 25 pażďnernika 199l r. o organrzowaniu i prowadzenitl
dziďalmości kuttu*lneJ (Dz.U. zL997 r. Nr l10, poz 721 zpoz. an.).
5 Niniejszega Statutu."
2. dotychczasowy $ 3 zostaj e omuaszony jako ust. l oraz wpÍowadza się
ust. 2 o tręści;"Biblioteka jest wpĺsana do rejestru Instytucjí Kultury
Gminy Z1rardow pod numęrem z.'
3 s 9 otrryrnuje brzrnienie: ''Na czele Biblioteki stoi dyrektor' który kieruje

n

jej ĺlziałďnoścíąreprezentuję Bibliotekę na zewnątrz i jęst ranią
odpowiedeialny' Dyrektora powofuje i odwołuj e ZaĺząÄMiasta po
zrlsięgnięciu opinii właściwychzrviq-zków zawodowych (Dyrektor rn oże
być tatĺżewyłoniony w drodze konkuľsu).
4. w 0 l0 wykrąślasię zdanie: ''Pracownikówbiblioteki zafrrrdnią awansuje
i nľalnia dyrektor Biblioteki''.
5. $ 12 otrrymuje brzrnienie:
" l . Dyľektoľ Biblioteki jest kieľownikiem zakłaĺlupľ{tcy, który p<ldejmuje
crynnościprawne w stosunku do wszystkich pracowników Biblioteki,
a w szczegolności w przedmiocie zatrudĺrianią zwolenie'í i arłansów.
?. Czymościpraune w stosunku do Ąrrektora Biblioteki podejmuje
PrerydeĺĺtMiasta Żyraľdowa-''
6. $ i3 otr.ryrľruje brmlierrie: ''Bibiiotekaprowadá wyporyczalnią crytelnie,
oddáaĘ dla deieci' filie bibliotecme, punkty biblioteczne, ł takŹe inne
komórki organizacfrne, słľĄce zaspokajaniu potrzeb c'ąytelnicrych i
kulttralno-oświatowych użytkowników''.
7. $ 14 otrzymuje brzmienie; "Przy Bibliotece i jeJ tiliach mogą ďzliałaÍ)
koła przyj apić:ł bibliotekĹ stowaľzyszenia i fimdacje - zgodnie
z obowią.zuj ągrm i przepisam i''.
8. $ 15 otľrymuje brmlienie:
'' l. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansowąjako
inst5ltucja kultury.
2 FunđuszeBiblioteki lokowane sąna własnym rachunku bankorłym''.
9. Dział IV otrzymuje nazwę: ''Gospoclaľka FinansÖtva i Majątek Biblioteki'''
10. $ 16 otrzymuie brzmienię: ''Podstawągospodarki ťľlansowej
I3ii:iioteki jest rocmy plan fuiansovqy' Öpräcowany pr'&IIDyrektoľe
Riblioteki opiniowany przez ZarząÄ Miasta'''
l 1. $ 17 otrymuje brmlieĺrie: ''Dochody Biblioteki stanowią środki
uľ3':łkane z:
l\ dotacji z budzenr miastą
2t dochodów własnych
3\ darowizl

dotacjí celowych,
-5\ iiinych Źródeł''.
l2. $ l8 otľrymqje bľzmienie:
'' l. Usługi bibliotekuskie są bezpłahe.
2 Biblioteka moŹe świadczyćodpłatnie usfugi z przemuczeniem
uz'yskanych w ten sposób środków na cele staÍutorve.
3. ľ3iblioteka może organizować i prowadz.ć daałalnośćkultmalną nnąnľżokreślonaw $ 7 niniejszego stafutufu - na podstawie
4t,

-3pl Zępisów o dziełalnościgospodaľczej''

.

13 $ 19 otrrymujebrmrienie:

L Bibliotęka

gospodaruje samodzięlľrie prrydáelonym i nabytym
ffienicm oraz prowadei samodeielną goľpodaĺkęw ramach
pĺlsiadanych środków, kierujqp się zasadami eťek6'wnościich
rykorzystania"
2 }3iblioteka moze zb1mac środki trwałe, stosująp przepiry dotyczące
przľdsiębioľstw pałistwĺrwych''.
l4' 0 20 crtrzymuje bramienie. ''DecyĄe w sprawie nadania lub mliany
StaĺiłtuBiblioteki podejmuje Rada Miejska Żyraľdowa''.
l5. Wprowadrasię $ 21 o treści:''Przeksztďcenie Biblioteki vĺ inną
illsÍ;.tucję, ptzekazntlie lub iikwiđacjamoże nasĘlió zgodnie
z ĺ.lbowiq.zrrj ąpymi przepisami'',
''

$2
Wykonanie uchwďy połvierza się Zaĺządowi Míasta

$3
I'jchł'aławchodzi w życic z drriem podjęcia-
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