
UCHWAŁA NR XXIV.181.2013
RADY GMINY DOMASZOWICE

z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Domaszowicach

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) oraz art. 9, 11 i 13 ustawy z 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406.) w zw. z art. 2, 
11 i 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642, poz. 908) Rada Gminy 
w Domaszowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Tworzy się gminną bibliotekę publiczną działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: 
Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach, zwaną dalej Biblioteką. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną 
i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury. 

§ 2. Siedziba Biblioteki mieści się w Domaszowicach, a terenem działania jest obszar Gminy Domaszowice. 

§ 3. Do zadań Biblioteki należy zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu 
społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, głównie poprzez zapewnianie 
mieszkańcom dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji. Szczegółowe zadania Biblioteki określa statut. 

§ 4. Biblioteka otrzymuje na własność składniki majątku ruchomego wymienione w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 5. Działalność Biblioteki będzie finansowana z dotacji udzielanej corocznie z budżetu Gminy. 

§ 6. Nadaje się Bibliotece Statut, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 7. Traci moc Uchwała XXIII.164.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 23.05.2013 r. w sprawie Akt 
o utworzeniu samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z zastosowaniem od 01.06.2013 r. 

 

Przewodniczący Rady

Jan Nowak
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