
 

UCHWAŁA Nr  XXIX/163/ 12 

Rady Gminy Somianka 
z dnia 28 listopada 2012 r. 

 
zmieniaj ąca uchwał ę Nr XII/53/2007 Rady Gminy Somianka z dnia  
15 listopada 2007 r. w sprawie wydzielenia z Gminne go Ośrodka Kultury  
w Somiance – Gminnej Biblioteki Publicznej  
 
                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca  
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r.  
o organizowaniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz art. 11 
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642  
z późn. zm.)– Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:  
 

§ 1 

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XII/53/2007 Rady Gminy Somianka z dnia  
15 listopada 2007 r. w sprawie wydzielenia z Gminnego Ośrodka Kultury  
w Somiance – Gminnej Biblioteki Publicznej, wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Somiance zwana dalej „Biblioteką” 
została utworzony na mocy Uchwały Rady Gminy Somianka i działa na 
podstawie: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 

z późn. zmi.), 
3) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), 
4) niniejszego statutu.” 
 

2) § 14 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „§ 14.1. Organizację 
wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny, nadany przez 
Dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających 
w Ośrodku organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.” 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  
 

Przewodniczący 
             Rady Gminy 
 
         /-/ Krzysztof Jan Rakowski 

 
 
 


