
UCHWAŁA NR XIII/164/2016
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 12 maja 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/281/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w 
sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zmianami) i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 
r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz. 642 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIII/281/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w 
sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie zmienia się:

1) dodaje się § 7a w brzmieniu:

" § 7a. Na mocy porozumienia Miasta i Gminy Pleszew z Powiatem Pleszewskim Biblioteka może 
realizować zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej„

2) § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dyrektor corocznie, w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi 
sprawozdanie  finansowe za poprzedni rok kalendarzowy do zatwierdzenia”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE

do uchwały nr XIII/164/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 r.

Proponowana uchwałą zmiana w statucie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie

podyktowana jest potrzebą dostosowania regulacji statutowych do zmienionej ustawy z dnia 25

października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze

zmianami). Zgodnie z ustawą obecnie roczne sprawozdania finansowe samorządowych instytucji kultury

zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu terutorialnego. Wcześniej wspomniana ustawa w tej

kwestii nie zajmowała stanowiska i pozostawiała do regulacji statutowej. Statut Biblioteki Miasta i Gminy

w Pleszewie od 2013 roku stanowił, że roczne sprawozdania finansowe zatwierdza Rada Miejska, stad jego

zmiana jest uzasadniona.

Ponadto dodano do statutu § 7a sankcjonujący możliwość realizacji zadań biblioteki powiatowej

przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Pleszew.
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