
UCHWAŁA NR XLIII/214/2009 

Rady Miejskiej w śarowie 

z dnia 30 kwietnia 2009 roku 

 
 

w sprawie: zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  

  śarów. 

 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
08 marca 1990 r. „o samorządzie gminnym” (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 
25 października 1991 r. „o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej” (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi 
zmianami), art. 11 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. „o 
bibliotekach” (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami) oraz 
§ 83 Statutu Gminy śarów, Rada Miejska w śarowie uchwala, co następuje: 

 
 
§ 1. W Uchwale Nr III/9/2006 Rady Miejskiej w śarowie z dnia 22 grudnia 

       2006 r. wprowadza się następujące zmiany: 

 1) W § 1. po wyrazach „ Ustala się „Statut Biblioteki Publicznej  

     Miasta i Gminy śarów” dodaje się „im. ks. Jana Twardowskiego”. 

  2) W Rozdziale I Postanowienia ogólne w ust. 1 po wyrazach  

     „Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy śarów” dodaje się „im. ks.     

      Jana Twardowskiego” 

   3) W Rozdziale I Postanowienia ogólne w ust. 7 po wyrazach  

      „Biblioteka uŜywa okrągłej pieczęci zawierającej wizerunek godła   

       państwa, z napisem w otoku: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy   

       śarów” dodaje się „im. ks. Jana Twardowskiego” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta śarów. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

       Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 

 



 UZASADNIENIE 
 

do uchwały Rady Miejskiej w śarowie 
 

w sprawie: zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy   

  śarów. 

 
 
Dla uczczenia Jubileuszu 60 - lecia działalności Biblioteki Publicznej w 

śarowie  ogłoszono konkurs na jej patrona. W dniu 02 kwietnia br. 

dokonano posumowania konkursu. Największą liczbę głosów zdobyła 

kandydatura księdza Jana Twardowskiego (107 na 141 zgłoszeń).  

 Biorąc pod uwagę wolę większości, pragniemy, aby Biblioteka 

Publiczna Miasta i Gminy śarów nosiła imię ks. Jana Twardowskiego, 

wybitnego poety współczesnej literatury polskiej, laureata wielu prestiŜowych 

nagród. Ogromny sukces czytelniczy, który osiągnął ten niezwykły ksiądz – 

poeta, wynikał z umiejętności wyraŜania głębokich treści teologicznych i 

filozoficznych prostym, poetyckim językiem. Wyznawane przez niego wartości 

oraz postawa otwartości wobec kaŜdego człowieka, godne są naśladowania   

i popularyzacji. 

 Jedyna spadkobierczyni księdza – dr Aleksandra Iwanowska, wyraziła 

zgodę na nadanie imienia ks. Jana Twardowskiego naszej Bibliotece. 

 W związku z powyŜszym podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie,  

uwaŜam za zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: 
Pełnomocnik Burmistrza ds. Promocji,  
Kultury i Organizacji Pozarządowych 
Leszek Buchowski 
 


