UCHWAŁA NR XXXIV/220/13 
Rady Gminy Pacanów 
z dnia 25 stycznia 2013 r.

w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach         (Dz. U. z 2012 r.  poz. 642 z późn. zm.), art. 18 ust. 2  pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591           z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 tekst jednolity) Rada Gminy Pacanów uchwala, co następuje:

§1. W statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie nadanym Uchwałą                           NR XLVII/229/06 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 kwietnia 2006 r. 

§1. otrzymuje nowe brzmienie:                                                                                                         
 Gminna   Biblioteka Publiczna zwana dalej „Biblioteką" działa na podstawie:
	Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)

Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 j.t.)
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,        poz. 1591 z  późn, zm.)
Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. 
 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)
	Niniejszego statutu.


 w §7 dodaje się pkt. 8 o następującym brzmieniu:

      8. Wydawanie gazety gminnej „Z Życia Gminy”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Dyrektorowi Gminnej Biblioteki                
        Publicznej w Pacanowie.

§3. Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i  
      wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.




PRZEWODNICZĄCY 
Rady Gminy 
Jan Nowicki








Uzasadnienie
Do UCHWAŁY NR XXXIV/220/13  
Rady Gminy Pacanów 
z dnia 25 stycznia 2013 r.

w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie.

W związku z koniecznością rozszerzenia działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie o wydawanie gazety gminnej „Z Życia Gminy”  w  §7 statutu dodano pkt. 8 w brzmieniu jak powyżej.
 Dokonano również zmian w §1 Statutu który dotyczył podstaw prawnych działania Biblioteki dostosowując je do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

