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UCHWAŁA NR XL/234/2013
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29 marca 2011 r.
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 642, zm.
z 2013 r. poz. 829), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406), art. 18 ust. 2, pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318) Rada Miejska w Nowym
Mieście Lubawskim uchwala:
§ 1. W załączniku do uchwały nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia
29 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/61/03 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności kulturalnej prowadzonej przez
gminę Nowe Miasto Lubawskie wprowadza się następujące zmiany:
1) skreśla się w § 8 pkt 9;
2) skreśla się w § 11 pkt 1;
3) § 16 w ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„1) Organizator przekazuje bibliotece środki finansowe w formie dotacji:
a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w
tym utrzymanie i remonty obiektów,
b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
2) Działalność biblioteki jest finansowana z:
a) przychodów z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,
b) przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
c) dotacji z budżetu państwa,
d) dotacji podmiotowych i celowych, o których mowa w ust. 1,
e) wpływów z opłat określonych regulaminami wewnętrznymi dyrektora biblioteki,
f) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
g) środków otrzymanych z innych źródeł.”
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4) w § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest plan finansowy ustalony przez dyrektora
z zachowaniem wysokości dotacji organizatora”;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marcin Deja

