
 

 

UCHWAŁA NR 179/XXV/16 

RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE 

z dnia 7 października 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie i nadania jej statutu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 446) oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r.  

poz. 642 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 2 do uchwały nr 158/XXVII/05 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 6 grudnia  

2005 r. w sprawie utworzenia Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Podl.  

z 2005 r. Nr 270, poz. 3163) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„Siedziba Biblioteki mieści się w Szczuczynie przy ul. Łomżyńskiej 11, a obszarem działania jest Gmina 

Szczuczyn”; 

2) § 6 otrzymuje brzmienie:  

„Celem Biblioteki jest prowadzenie wielokierunkowej działalności zaspokajającej potrzeby czytelnicze  

i kulturalne mieszkańców Gminy Szczuczyn, ma też za zadanie gromadzić i zabezpieczać lokalne 

dziedzictwo kulturowe.”; 

3) w § 7 dodaje się punkty 8, 9, 10 w brzmieniu: 

„8) prowadzenie edukacji kulturalnej i społecznej mieszkańców Gminy; 

9) rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań oraz potrzeb mieszkańców Gminy w dziedzinie kultury 

oraz tworzenie warunków do ich zaspokajania; 

10) gromadzenie i udostępnianie starych fotografii, zdjęć dokumentów, publikacji, przedmiotów 

codziennego użytku, relacji świadków, pamiątek, itp. świadczących o naszej lokalnej tożsamości, historii 

i tradycji.”; 

4) w § 14 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. W bibliotece działa Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej. 

4. W bibliotece może działać Regionalna Izba Historii i Tradycji.”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Tomasz Mioduszewski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 października 2016 r.

Poz. 3855
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