
UCHWAŁA NR XVI/143/20
RADY GMINY DĄBROWA

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XIII/73/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 
2007 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna 

w Dąbrowie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) art. 9, art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1983; zm.: 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1608 oraz z 2019 r. poz. 115, poz. 730 i poz. 1696.) oraz art.8 ust.1 i 2 pkt 2, art. 11 ust.1, 
2 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479), Rada Gminy Dąbrowa uchwala. 
co  następuje :

§ 1. W Uchwale Nr XII/73/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia 
samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie, zmienionej Uchwałą Nr 
XV/93/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 marca 2008 r. oraz Uchwałą Nr IV/31/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 
19 lutego 2015 r. w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się § 3 ust. 5

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią 
odpowiedzialny.

2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

3. Dyrektor jest pracodawcą w stosunku do pracowników zatrudnionych w Bibliotece.”;

3) § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Dyrektor i pracownicy powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk Kwalifikacje.”;

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Organizację wewnętrzną oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Biblioteki określa 
regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 lutego 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Konopa
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