- Projekt DRUK Nr 518
UCHWAŁA NR ………………………
Rady Miejskiej Leszna z dnia……………………………….
sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z
2016 r. poz. 446 ze zm. ) oraz art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz.U. z 2012 r.
poz. 642 ze zm. ) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:
§1. W statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, stanowiącej
załącznik do uchwały Nr XXIII/383/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie
statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie w § 8 wprowadza się
następujące zmiany:
1 ) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej w zakresie zbiorów własnych biblioteki , jej
funkcjonowania, potrzeb czytelniczych i informacyjnych oraz w zakresie promocji Leszna i regionu
leszczyńskiego”,
2 ) dodaje się ust. 13 do 20 w brzmieniu:
„13. Realizacja różnorodnych i nowoczesnych usług informacyjno-bibliotecznych uwzględniających
potrzeby społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji.
14. Przygotowanie użytkowników Biblioteki do samodzielnego korzystania i posługiwania się nowymi
technologiami.
15. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki.
16. Prowadzenie praktyk studenckich oraz staży.
17.Organizowanie edukacji czytelniczej i medialnej wraz z popularyzacją książki, czytelnictwa,
mediów elektronicznych i Internetu poprzez różnego rodzaju działania, tj. spotkania autorskie i
tematyczne, wystawy, warsztaty, konkursy, panele dyskusyjne, kiermasze i targi książki.
18. Wspieranie nauczania i rozwijania zainteresowań użytkowników Biblioteki.
19. Uczestnictwo w międzynarodowych projektach unijnych oraz realizacja współpracy bibliotecznej z
zagranicą w zakresie doskonalenia działalności podstawowej i organizacyjnej Biblioteki, wymiany
materiałów bibliotecznych, organizacji wspólnych projektów edukacji czytelniczej i medialnej oraz
wizyt i wyjazdów metodycznych.
20. Realizacja innych zadań dla zaspakajania naukowych, dydaktycznych i kulturalnych potrzeb
społeczności regionu i realizacji zasad polityki bibliotecznej”.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna .
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Sławomir Szczot

Uzasadnienie
Konieczność zmiany statutu MBP w Lesznie w zakresie określenia zadań MBP wynika z faktu
poszerzenia oferty dotyczącej działalności MBP m.in. o możliwość prowadzenia działalności:
wydawniczej w zakresie promocji Leszna i regionu leszczyńskiego w Polsce i poza jej granicami oraz
celem wspierania rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej społeczności, w tym
w szczególności z obszaru rewitalizacji, dla którego aktualnie opracowywany jest Gminny Program
Rewitalizacji dla Miasta Leszna na lata 2017-2027 ( uchwalenie dokumentu zaplanowano na
III kwartał 2017 r. )
Miasto Leszno przygotowując Gminny Program Rewitalizacji przeprowadziło diagnozę wyznaczonego
wcześniej obszaru rewitalizacji. Zły stan obszaru wynika z koncentracji negatywnych zjawisk
społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji
i kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym
i kulturalnym. W wyniku diagnozy oraz uwzględniając potencjał obszaru wskazano zbiór
zintegrowanych, komplementarnych przedsięwzięć, które pomogą wyprowadzić obszar rewitalizacji
z kryzysu. Wśród nich znalazło się zadanie związane z modernizacją i nadaniem nowych funkcji
pustemu obiektowi z przeznaczeniem na Miejską Bibliotekę Publiczna. Celem szczegółowym projektu
jest ograniczenie zidentyfikowanych w obszarze rewitalizacji m. Leszna negatywnych zjawisk
społecznych za pomocą zmodernizowanego zabytkowego budynku przy Pl. Dr Jana Metziga 25,
dostosowanego na potrzeby MBP w Lesznie.
Projekt zakładający adaptację na potrzeby nowej siedziby MBP opustoszałego zabytkowego budynku
pozwoli na utworzenie nowoczesnej, przyjaznej mieszkańcom instytucji prowadzącej działalność
edukacyjną, kulturalną i społeczną. Nowopowstała biblioteka będzie mogła prowadzić wiele
różnorodnych działań , w tym w szczególności poprzez: spotkania autorskie i tematyczne, wystawy,
warsztaty, konkursy, panele dyskusyjne, kiermasze i targi książki oraz będzie mogła uczestniczyć
w międzynarodowych projektach unijnych i realizować współpracę z zagranicą w zakresie działalności
biblioteki. Zwiększenie wachlarza oferowanych przez MBP usług oraz wydłużenie godzin pracy
spowoduje konieczność zatrudnienia dodatkowej wykwalifikowanej kadry ( przewiduje się
zwiększenie zatrudnienia o 8 etatów ).
Mając powyższe na uwadze zasadnym jest dokonanie zmiany statutu MBP w zakresie wynikającym
z przedłożonego projektu uchwały.

