
Uchwa a Nr LXXXIV/2843/2006 
Rady miasta sto ecznego Warszawy  
z dnia 26 pa dziernika 2006 roku 

zmieniaj ca uchwa  w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym 
m.st. Warszawy 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz dzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pó n. zm.) oraz art. 8 ust. 2 pkt 2 i art. 11 
ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 
z pó n. zm.) - Rada m.st. Warszawy uchwala, co nast puje: 

§ 1 
W uchwale Nr XXXII/714/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie zmian 
nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. 
Nr 189, poz. 4965), zmienionej uchwa  Nr XLV/1111/2005 Rady m. st. Warszawy z dnia 
27 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 55, poz. 1353) wprowadza si  nast puj ce 
zmiany: 
1) w § 1 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:  

„8)  Biblioteki  Publicznej  m.st.  Warszawy  Dzielnicy  Praga  –  Pó noc  Gminy  Warszawa  
Centrum na Bibliotek  Publiczn  im. Ksi dza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga- 
-Pó noc m.st. Warszawy,”, 

2) w za czniku nr 8 do uchwa y: 
a) tytu  otrzymuje brzmienie: 

”Statut Biblioteki Publicznej im. Ksi dza Jana Twardowskiego  w Dzielnicy Praga- 
-Pó noc m.st. Warszawy”, 

b) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Biblioteka Publiczna im. Ksi dza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga- 

-Pó noc m.st. Warszawy, zwana dalej Bibliotek , jest samodzieln  jednostk  
organizacyjn  w formie samorz dowej instytucji kultury, dzia aj  w obr bie 
krajowej sieci bibliotecznej, posiadaj  osobowo  prawn  i samodzielnie 
gospodaruj  przydzielon  oraz nabyt  cz ci  mienia.”, 

3) w za cznikach nr 1-17 do uchwa y:  
a) § 9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. 
1. Dyrektor kieruje Bibliotek  i reprezentuje j  na zewn trz. 
2. W trybie okre lonym ustaw  Dyrektor jest powo ywany i odwo ywany 

przez Prezydenta m. st. Warszawy. 
3. W Bibliotece mog  zosta  utworzone nie wi cej ni  dwa stanowiska Zast pcy 

Dyrektora. O utworzeniu stanowisk Zast pcy Dyrektora rozstrzyga Dyrektor, 
po uzyskaniu opinii Prezydenta m.st. Warszawy. Zast pców Dyrektora 
powo uje Dyrektor na czas okre lony lub nieokre lony. Odwo anie nast puje 
w tym samym trybie.”, 

b) § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 



„4. Pracownicy Biblioteki powinni posiada  kwalifikacje odpowiednie 
do zajmowanych stanowisk i pe nionych funkcji okre lone w odr bnych 
przepisach.”. 

§ 2 
Wykonanie uchwa y powierza si  Prezydentowi m.st. Warszawy. 

§ 3 
1. Uchwa a podlega og oszeniu w Dzienniku Urz dowym Województwa Mazowieckiego. 
2. Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia jej og oszenia. 
 
 
 

Przewodnicz cy 
Rady m.st. Warszawy 

 
 

Witold Ko odziejski 
 
 


