
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/522/2018 

RADY GMINY PSARY 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Psary nr XXII/251/2012 z dnia 20 września 2012 r. w sprawie 

nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach zmienionej uchwałą nr XXXI/332/2013 z dnia 

23 maja 2013 r. i uchwałą nr XXV/272/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 7 pkt 9 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 2 i 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. t.j. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 9, art. 11 ust. 1, 

art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o  organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(Dz. U. t.j. z 2017 r. poz. 862) a także art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 

t.j. z 2018 r. poz. 574),   RADA GMINY PSARY UCHWALA: 

§ 1. W statucie nadanym uchwałą Rady Gminy Psary nr XXII/251/2012 z dnia 20 września 2012 roku 

w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach zmienionej uchwałą nr XXV/272/2012 

z dnia 29 listopada 2012 roku i uchwałą nr XXXI/332/2013 z dnia 23 maja 2013 roku, dokonać następujących 

zmian: 

1) § 10 statutu otrzymuje brzmienie: 

Biblioteka może podejmować inne zadania o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i rozrywkowym, 

wynikające z potrzeb jej użytkowników oraz realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej. 

2) § 22 statutu otrzymuje brzmienie: 

1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. 

2. Biblioteka przedstawia Wójtowi Gminy Psary rozliczenie z przyznanej w danym roku dotacji do 

31 stycznia roku następnego. 

3. Bilans Biblioteki zatwierdza Wójt Gminy Psary. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary. 

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

Województwa Śląskiego. 
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