UCHWAŁA NR XIX/179/2016
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia 16 czerwca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art.13, art. 29 pkt. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.1)) i po pozytywny
m zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. W statucie Gminnej Biblioteki Publicznej przyjętym uchwałą Rady Gminy Pawłowice nr IV/50/2003 z dnia
24 stycznia 2003 r., zmienionym uchwałą Rady Gminy Pawłowice nr XXIX/360/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r.
(Dz.U.W.Śl. z 2013 r poz.4504 z dnia 27 czerwca 2013 r) wprowadza się następujące zmiany.
- § 13 pkt 3. otrzymuje brzmienie:
„3. Filia Golasowice – ul. Z. Nałkowskiej 2, Golasowice”,
- § 20 otrzymuje brzmienie:
„Dyrektor corocznie, w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi sprawozdanie
finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Wójta”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Aleksander Szymura

1) Dz.U.

z 2014 r. poz. 423 - Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 14
marca 2014 r., Dz.U. z 2015 r. poz. 337 - Ustawa o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących
działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury z dnia 15 stycznia 2015 r., Dz.U. z 2015 r. poz.
1505 - Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów z dnia 5 sierpnia 2015
r.
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