
 

 

UCHWAŁA Nr VII.56.2015 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 30 kwietnia 2015 r. 

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLVII/487/14 Rady Gminy Złotów           

z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Gminy 

Złotów im. ks. dra Bolesława Domańskiego z siedzibą w Radawnicy 

 

 
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.            

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.
1
), 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.
2
) w związku  

z art. 9 i 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.
3
) uchwala się, co następuje: 

 

 

         § 1. Dokonuje się zmiany w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Złotów im. ks. dra 

Bolesława Domańskiego z siedzibą w Radawnicy stanowiącym załącznik do uchwały                

Nr XLVII/487/14 Rady Gminy Złotów z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu 

Biblioteki Publicznej Gminy Złotów im. ks. dra Bolesława Domańskiego z siedzibą                      

w Radawnicy w ten sposób, że: 

 

         - § 13.1. otrzymuje brzmienie: 
 

„Siedziba Biblioteki mieści się w miejscowości Radawnica, przy ul. Szkolnej 2.” 
 

 

        § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 
 

 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1) zmiany do ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. 
2) zmiany do ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 829.  
3) zmiany do ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337. 
 
 



 

UZASADNIENIE 

 

 
do Uchwały Nr VII.56.2015 r. Rady Gminy Złotów z dnia 30 kwietnia 2015 r.                             

w sprawie  zmiany adresu Biblioteki Publicznej Gminy Złotów im. ks. dra Bolesława 

Domańskiego z siedzibą w Radawnicy 

 

 

 

 

         Rada Gminy Złotów w dniu 30 grudnia 2014 r. podjęła Uchwałę Nr III.20.2014                  

w sprawie zmiany nazwy ulicy Złotowskiej na ulicę Szkolną w miejscowości Radawnica  

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 457). Uchwała weszła w życie z dniem 12 lutego 2015 r. 

 
         Adres siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy uległ 

zmianie w związku ze zmianą nazwy ulicy Złotowskiej na ulicę Szkolną. 

 

         W związku z powyższym należy dokonać zmian w dotychczasowym adresie oraz             

w treści Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Złotów im. ks. dra Bolesława Domańskiego            

z siedzibą w Radawnicy. 

 

 


