
PROJEKT 

 

UCHWAŁA  Nr …/…/2016 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia … kwietnia 2016 r. 

 
w sprawie: uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 40 ust. 1 w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642 ze zm.), Rada Miasta 
Milanówka uchwala co następuje: 
 

§ 1. 

Nadaje się Statut Miejskiej Bibliotece Publicznej w Milanówku w brzmieniu określonym w 
załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka oraz Dyrektorowi 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku. 
 
      § 3. 
 
Traci moc uchwała Nr 103 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 czerwca 1992 r., uchwała Nr 174 
Rady Miasta Milanówka z dnia 17 maja 1994 r. oraz uchwała Nr 68/IX/03 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Milanówku. 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 
        

Przewodnicząca  
             Rady Miasta Milanówka  
 
          mgr Małgorzata Trębińska 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

Zgodnie z art. 11 ust, 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 
2012 r., poz. 642 ze zm.) „biblioteka stanowiąca samodzielną jednostkę organizacyjną działa 
na podstawie aktu o utworzeniu biblioteki oraz statutu nadanego przez organizatora”. Przy 
czym zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt2 ustawy o bibliotekach organizatorem biblioteki może być 
m.in. jednostka samorządu terytorialnego. 

Poprzedni statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku, zwanej dalej 
„Biblioteką”, został uchwalony uchwałą Nr 103 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 czerwca 
1992 r. Pomimo dokonywanych w nim zmian, zachodzi potrzeba uchwalenia nowego statutu, 
który poza aktualizacją i dostosowaniem go do aktualnie obowiązujących przepisów, wprowadzi 
następujące zmiany: 

1. Wprowadzenie do struktury Biblioteki dwóch nowych oddziałów: Lokalnego Centrum 
Kompetencji oraz Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej. Zarówno Lokalne 
Centrum Kompetencji, jak i Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej są podmiotami już 
funkcjonującymi.  
Lokalne Centrum Kompetencji jest bezpłatnym centrum komputerowym, które stawia 
na integrację społeczności lokalnej, promocję lokalnych inicjatyw, a przede wszystkim 
na ułatwienie dostępu do nowoczesnych technologii informacyjnych. Zostało 
utworzone w ramach projektu „M@zowszanie”, realizowanego przez samorząd 
województwa mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013. Wprowadzenie LCK 
do struktury Biblioteki pozwoli na zintegrowanie jego działań z działaniami 
Biblioteki. 
Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej działa już przy Bibliotece. Wprowadzenie go 
do struktury Biblioteki pozwoli na sformalizowanie funkcjonowania i na 
zintegrowanie go z innymi działaniami Biblioteki. W konsekwencji umożliwi to 
również precyzyjne określenie zadań Archiwum w regulaminie organizacyjnym 
Biblioteki. 

2. Utworzenie fakultatywnego stanowiska Zastępcy Dyrektora Biblioteki. Zgodnie z art. 
15 ust. 8 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.) „statut instytucji kultury 
może przewidywać utworzenie stanowiska zastępcy dyrektora lub stanowisk zastępców 
dyrektora. W takim przypadku statut określa liczbę stanowisk zastępców dyrektora 
oraz tryb ich powoływania i odwoływania”. Wprowadzenie do statutu Biblioteki 
stanowiska Zastępcy Dyrektora nie oznacza konieczności obsadzenia tego stanowiska. 
Stanowi jednak zabezpieczenie na wypadek sytuacji, w której Dyrektor Biblioteki jest 
nieobecny w pracy, co powoduje brak możliwości zarządzania Biblioteką. 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowali: Ewelina Pawłowska, Maciej Jastrzębski 


