
UCHWAŁA NR LI / 310 / 2018
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/156/2006 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 czerwca 
2006 r.,dotyczącej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie.

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 9 i art . 18 ust.2 pkt 9 litera "h", art.40 ust.2 pkt 2 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm./ i art. 2, art. 9, art. 10,art. 11 pkt 1, 
art.12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. 
U. z 2012 – tekst jednolity, poz. 406 ze zm./.Rada Gminy w Czarnocinie zmienia uchwałę Nr XXXV/156/2006 
Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 czerwca 2006 r. w następujący sposób: 

§ 1. Wykreśla sie treść §2: " Siedzibą Biblioteki jest lokal w budynku Urzędu Gminy w Czarnocinie". 

§ 2. §2 otrzymuje brzmienie: Siedzibą Gminnej Biblioteli Publicznej w Czarnocinie jest lokal w budynku 
remizy strażackiej w Czarnocinie – Czarnocin 100 C 

§ 3. Wykreśla się treść §1.2 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie, stanowiącego Załącznik do 
uchwały Nr XXXV/156/2006 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30.06.2006: "Siedzibą biblioteki jest lokal 
w budynku Urzędu Gminy w Czarnocinie". 

§ 4. §1.2 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie, stanowiącego Załącznik do uchwały Nr 
XXXV/156/2006 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30.06.2006:otrzymuje brzmienie: Siedzibą Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Czarnocinie jest lokal w budynku remizy strażackiej w Czarnocinie – Czarnocin 100 C 

§ 5. Pozostała treść uchwały nie podlega zmianie. 

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Czarnocinie oraz dyrektorowi Gminnej Biblioteki 
w Czarnocinie. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dziennku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od ogłoszenia , z mocą obowiązująca od dnia 01 marca 2018r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Warszawa
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Uzasadnienie
W wyniku przeprowadzonego remontu w remizie strażackiej, której budynek mieści się w bezpośrednim 
sąsiedztwie budynku Urzędu Gminy został wygospodarowany lokal na siedzibę biblioteki. Dotychczas zajmowany 
lokal posiada małą powierzchnię i nie spełnia wszystkich potrzeb użytkowników biblioteki. Nowy lokal jest 
większy przez co biblioteka będzie lepiej funkcjonować w przestrzeni publicznej. W związku z tym istnieje 
konieczność podjęcia uchwały. 
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