DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Szczecin, dnia 08 lipca 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Małgorzata Nej-Kanarek; Dyrektor Wydz. Prawnego ZUW w

Poz. 3749

Data: 08.07.2019 13:27:56

UCHWAŁA NR IX/72/2019
RADY GMINY ŚWIDWIN
z dnia 4 czerwca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna
Biblioteka Publiczna w Bierzwnicy i nadania jej statutu
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) oraz art. 2, art. 11, art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z późn. zm.) Rada Gminy Świdwin uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 2 do uchwały Nr VIII/37/2015 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Bierzwnicy
i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 3195), wprowadza się następujące
zmiany:
1) uchyla się § 7 ust. 4;
2) zmienia się treść §8 poprzez dodanie do jego treści ust. 4, który otrzymuje brzmienie:
„4. Zadania realizowane przez Filię Biblioteki w miejscowości Lekowo są następujące:
1) udostępnianie materiałów (zbiorów) bibliotecznych w celu obsługi potrzeb informacyjnych,
edukacyjnych i samokształceniowych,
2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, sporządzanie i rozpowszechnianie
informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, a także materiałów informacyjnych,
dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy gminy,
3) udostępnianie materiałów (zbiorów) bibliotecznych na miejscu oraz ich wypożyczanie,
4) tworzenie warunków udostępniania materiałów bibliotecznych osobom chorym i niepełnosprawnym
(samotnym),
5) organizowanie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz
upowszechnianiu dorobku kulturalnego,
6) kształtowanie wzorców i tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez rozwój
amatorskiego ruchu artystycznego oraz rozbudzanie zainteresowania wiedzą i sztuką,
7) organizowanie kół zainteresowań, klubów, amatorskich zespołów artystycznych, ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz zapewnienie im warunków lokalowych, kadry
instruktorskiej, a także wyposażenia technicznego.”;
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3) uchyla się § 9;
4) uchyla się § 10 ust. 2 i 3;
5) uchyla się § 12 ust. 2 pkt 6;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdwin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodnicząca Rady
Anna Olejniczak

