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993 
 

UCHWAŁA NR XXII/139/08 
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY 

 
z dnia 27 marca 2008r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Witnicy i nadania 

statutów dla Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Domu Kultury w Witnicy 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz pkt 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmiana-
mi), art. 9 ust. 1, art. 13 ust. 1 i 2 i art. 18 ust. 1 
ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizo-
waniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.  
z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami), art. 8 ust. 1  
i ust. 2 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 
1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997r. Nr 85, poz. 539 
ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/204/05 Rady Miejskiej 
w Witnicy z dnia 29 września 2005r. w sprawie 
podziału Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury  
w Witnicy i nadania statutów dla Miejskiej Biblio-
teki Publicznej i Miejskiego Domu Kultury w Witni-
cy (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 
z 2005r. Nr 85, poz. 1440), zmienia się rozdział 4 
załącznika Nr 1 do zmienianej uchwały, który otrzy-
muje nowe brzmienie: 

„Rozdział 4 

Organy zarządzające, doradcze, nadzorcze,  
pracownicy 

§ 13. 1. Biblioteką zarządza dyrektor, który kie-
ruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz  
i jest za nią odpowiedzialny. 

2. Dyrektor wykonuje swoje zadania zgodnie  
z postanowieniami statutu, zakresem obowiązków 
i upoważnień nadanych mu przez Burmistrza Mia-
sta i Gminy Witnica.  

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Mia-
sta i Gminy Witnica na czas określony, po uzyska-
niu pozytywnej opinii Ogólnopolskiego Porozumie-
nia Związków Zawodowych Rady Międzypowiatowej 
Gorzowsko - Strzelecko - Drezdeneckiej z siedzibą 
w Gorzowie Wlkp. 

4. Umowa o pracę z dyrektorem biblioteki jest 
zawierana na czas określony - na 4 lata. 

5. Wyłonienie kandydata na stanowisko dyrek-

tora następuje w drodze konkursu. 

§ 14. 1. Dyrektor organizuje pracę biblioteki,  
a w szczególności: 

1) ustala Regulamin Organizacyjny biblioteki oraz 
regulamin pracy biblioteki;  

2) ustala plan pracy; 

3) ustala plan działalności; 

4) kieruje bieżącą działalnością statutową i or-
ganizacyjną; 

5) przedkłada organizatorowi plany działalności, 
sprawozdania i wnioski; 

6) zatrudnia i zwalnia pracowników; 

7) występuje w zależności od potrzeb z wnio-
skami o udzielenie dotacji na realizację zadań 
objętych mecenatem państwa i na dofinan-
sowanie bieżących zadań własnych oraz czyni 
starania o pozyskanie zewnętrznych środków 
finansowych; 

8) prowadzi działania zmierzające do powiększa-
nia księgozbioru i majątku biblioteki. 

2. Regulamin Organizacyjny biblioteki zatwier-
dza burmistrz. 

§ 15. 1. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Witnicy upoważniony jest do dokonywania czyn-
ności prawnych mieszczących się w ramach zwykłe-
go zarządu. 

2. W sprawach przekraczających zwykły zarząd 
dyrektor może działać jedynie na podstawie udzie-
lonych mu przez burmistrza upoważnień i pełno-
mocnictw.  

3. W ramach posiadanych upoważnień i pełno-
mocnictw, dyrektor może pisemnie upoważnić pra-
cowników biblioteki do dokonywania czynności praw-
nych.  

 



 

 


