UCHWAŁA NR XXXVIII/835/2018
RADY MIASTA GLIWICE
z dnia 14 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 862 z późn. zm.) oraz
art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 574) w związku z §
1 zarządzenia zastępczego nr NPII.4131.4.45.2018 Wojewody Śląskiego z dnia 14 marca 2108 r. w sprawie
zmiany nazwy ulicy (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 15 marca 2018 r., poz. 1680) na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się następujących zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach stanowiącym
załącznik do Uchwały nr IX/206/2015 Rady Miasta Gliwice z 27 sierpnia 2015 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Śląskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r., poz. 7018):
1. w § 1.
1) w ust. 1 publikator ustawy o bibliotekach otrzymuje brzmienie: „t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 574.";
2) w ust. 2 publikator ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej otrzymuje brzmienie:
„t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 862 z późn. zm.".
2. § 14 ust. 7 otrzymuje brzmienie: "Filia nr 6 ul. Perłowa 17 wypożyczanie i udostępnianie na miejscu
materiałów bibliotecznych dla dorosłych i dzieci, działalność informacyjna, popularyzatorska i edukacyjna".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta
Gliwice
Marek Pszonak
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