
UCHWAŁA NR XXXVI/279/2010 
RADY POWIATU W WAŁCZU 

z dnia 31 sierpnia 2010 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXI/184/2009 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie utworzenia 
samorządowej instytucji kultury - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wałczu i nadania jej statutu.  

Na podstawie art.12 pkt 8 lit. „i”  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592; 
z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1688; Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 162 poz. 
1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055; z 2007r. Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 92 poz.753; 
z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 106 poz.675), art.19 ust.3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997r. Nr 85 
poz. 539; z 1998r. Nr 106 poz.668; z 2001r. Nr 129 poz.1440; z 2002r. Nr 113 poz.984; z 2004r. Nr 238 poz.2390; z 2006r. Nr 220 
poz.1600) oraz art.9 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 
z 2001r. Nr 13 poz.123; z 2002r. Nr 41 poz.364; z 2003r. Nr 96 poz.874, Nr 162 poz.1568, Nr 213 poz.2081; z 2004r. Nr 11 poz.96, 
Nr 261 poz.2598; z 2005r. Nr 131 poz.1091, Nr 132 poz.1111; z 2006r. Nr 227 poz.1658; z 2009r. Nr 62 poz.504) - Rada Powiatu 
w Wałczu uchwala , co następuje:  

§ 1. W załączniku Nr 2 „Statut Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wałczu”  do uchwały Nr XXI/184/2009 Rady Powiatu 
w Wałczu z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Wałczu i nadania jej statutu wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych o charakterze naukowym, 
ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy 
i gospodarczy”,  

2) w § 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

„3) informowanie użytkowników o posiadanych zbiorach i zbiorach dostępnych w innych bibliotekach”,  

3) w § 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

„4) udzielanie bibliotekarzom powiatu wałeckiego pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej”,  

4) w § 7 pkt 5 otrzymuje brzmienie:  

„5) sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne powiatu wałeckiego 
zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy o bibliotekach”,  

5) w § 7 pkt 7 otrzymuje brzmienie:  

„7) współdziałanie z bibliotekami, instytucjami kultury oraz organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu 
potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa”.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 3. Uchwała  wchodz i  w życ ie  po  upły w i e  1 4  d n i  o d  d n i a  o głoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego.  

  

  

  

Przewodniczący Rady Powiatu  
 

Piotr Pawlik 


