
UCHWAŁA NR VI/44/2019
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Kałuszynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Z 2018 r., poz.574 z późn. 
zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1. 

W uchwale Nr XXIV/197/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu 
Bibliotece Publicznej w Kałuszynie, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 10 pkt 7) litery d) - g), otrzymują brzmienie:

„d) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz organizowanie uroczystości 
związanych z obchodami ważnych świąt państwowych,

e) organizowanie twórczego spędzania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób 
chorych i niepełnosprawnych,

f) wspieranie profilaktyki uzależnień poprzez działalność kulturalną i oświatową,

g) wspieranie społeczności lokalnych w procesie wychowania dzieci i młodzieży, kształtowanie 
postaw społecznych, objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz 
organizowanie zajęć rekreacyjnych, edukacyjnych, sportowych i innych.”;

2) W § 10 po pkt 7) dodaje się pkt 8) – 13), w brzmieniu:

„8) zbieranie materiałów, skład, przekazywanie do druku i kolportaż  Informatora Samorządu Gminy 
Kałuszyn „…Kałuszyńskie”,

9) prowadzenie innej działalności polegającej na aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, umożliwienie dostępu do Internetu, udzielanie informacji na temat Unii 
Europejskiej i europejskich programów pomocowych, gromadzenie i udostępnianie informacji 
dotyczących rozwoju przedsiębiorczości, organizowanie szkoleń,

10) współpraca z pracodawcami, urzędami pracy i innymi podmiotami poprzez działalność Gminnego 
Centrum Informacji,

11) opracowanie oraz rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i informacyjnych w celu promocji 
regionu,

12) świadczenie usług promocyjnych i marketingowych,

13) Biblioteka może podejmować inne zadania nie wymienione w pkt 1-12 dla zaspokajania potrzeb 
czytelniczych, kulturalnych, sportowych, ekologicznych oraz integracyjnych.”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.
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§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bogusław Michalczyk
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