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UCHWAŁA NR IV/30/2015
RADY GMINY ŁĄCK
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku stanowiącego załącznik
do Uchwały Rady Gminy Łąck Nr XXI/240/2006 z dnia 29 marca 2006 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318, z 2014r. poz. 379,1072) oraz art.13 ust.1 i art.15
ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(tj. Dz. U. z 2012r. Poz. 406, z 2014 r. poz. 423), Rada Gminy Łąck uchwala co następuje:
§ 1. Wprowadza się następujące zmiany do statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku, stanowiącego
załącznik do uchwały Rady Gminy Łąck nr XXI/240/2006 z dnia 29 marca 2006 r.
I.

§ 8 otrzymuje brzmienie:
„1. Biblioteką zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje placówkę na zewnątrz i jest
za nią odpowiedzialny.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy.
3. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Wójt Gminy Łąck, który ustala Dyrektorowi wynagrodzenie
i zakres czynności.
4. W Bibliotece mogą być zatrudniani pracownicy działalności podstawowej, administracyjnej oraz
obsługi.
5. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być także zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin wiązanych
z działalnością biblioteki.
6. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.
7. Wynagrodzenia pracowników biblioteki określane są na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek publicznych, jako instytucji kultury”,

II. § 10 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład sieci placówek bibliotecznych w gminie Łąck wchodzą: a. Gminna Biblioteka Publiczna
w Łącku, b. filia biblioteczna w Podlasiu.
2. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, Filie biblioteczne, punkty
biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów.
3. Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą swoich pracowników.”,
III. § 11 otrzymuje brzmienie „Wewnętrzną organizację Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadany
przez Dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy.”
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łąck.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady:
inż. Lech Drohomirecki

