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UCHWAŁA NR IV/22/2015
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia 6 lutego 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/330/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 25 października 2013 r.
Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Sławno
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 9, 11 i 13 ustawy
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r.
poz. 406, z 2014 r. poz. 423), art. 2, art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 11 i art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642, 908, z 2013 r. poz. 829), Rada Gminy Sławno
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W uchwale Nr XXXVII/330/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 25 października 2013 r. Akt
o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Sławno, wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Budynek położony w Żukowie nr 10 a, posadowiony na nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Sławno, działka nr 302/3, obręb ewidencyjny Żukowo, jest siedzibą i miejscem prowadzenia
działalności Biblioteki.
2. Bibliotekę wyposaża się w składniki majątku ruchomego, zgodnie z odrębnymi przepisami.”;
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. Działalność biblioteki finansowana jest z budżetu Gminy Sławno.
2. Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z darowizn, spadków oraz
opłat, w tym z opłat, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(Dz. U. z 2012 r. poz. 642, 908, z 2013 r. poz. 829), a także z dotacji w tym dotacji celowych i z innej
działalności, zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Środki finansowe i składniki majątkowe, o których mowa w ust. 2, mogą być przeznaczone
wyłącznie na prowadzenie działalności statutowej Biblioteki.”.
2. W Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Sławno, stanowiącym załącznik do uchwały
Nr XXXVII/330/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 25 października 2013 r. Akt o utworzeniu samorządowej
instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Sławno, wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:
„§ 7a. Biblioteka może podejmować również inne zadania dla zaspokajania potrzeb mieszkańców
Gminy Sławno.”;
2) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. Biblioteka może prowadzić punkty biblioteczne oraz inne formy działalności służące zaspokajaniu
potrzeb społeczności lokalnej, w tym mające na celu udostępnianie zbiorów bibliotecznych
i upowszechnianie kultury.”;
3) w § 15 uchyla się ust. 3.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Sławno
Marta Hołowata

