
Uchwała Nr XXXV/286/13 
Rady Miejskiej w Polanowie 

z dnia 20 grudnia 2013r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy w Polanowie 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 594 zmiany: Dz.U. z 2013r., poz. 645, poz. 
1318), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2012 roku, poz. 406), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 
czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. 2012r., poz. 642 zmiany: Dz.U. z 2011r. Nr 207 poz. 
1230, Dz. U. z 2012r., poz. 908, Dz. U. z 2013r. poz. 829) Rada Miejska w Polanowie uchwala, 
co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXII/290/09 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 kwietnia 2009 
roku w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie 
(Dz. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30.07,2009r. nr 56 poz. 
1437) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 
„§ 3. Siedziba biblioteki mieści się w Polanowie przy ul. Wolności 7, a terenem jej 
działalności jest Miasto i Gmina Polanów". 

2) § 5 otrzymuje brzmienie: 
„§ 5. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem 
według wzoru: 
„Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie 
76-010 Polanów 
ul. Wolności 7 
Regon NIP" 
oraz pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku nazwę miasta, a w otoku nazwę biblioteki o 
pełnym brzmieniu „Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie"." 

3) w § 13 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 13.1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię, czytelnię z pracownią internetową." 

4) w § 18 ustęp 3 otrzymuje brzmienie: 
„§ 18.3. Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest roczny pian finansowy instytucji 
zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora". 

§ 2. W pozostałym zakresie uchwałę pozostawia się bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanowa. 

§ 4. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 


