
UCHWAŁA NR XLII/391/2017
RADY MIEJSKIEJ W SWARZEDZU

z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/245/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 
26 czerwca 2012 r. w sprawie: aktu o utworzeniu oraz nadaniu statutu instytucji kultury 

pod nazwą Biblioteka Publiczna w Swarzędzu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 11 ust.1 z dnia 27 czerwca 1997 roku
o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala,
co następuje:

§ 1. 

Zmienia się załącznik do Uchwały Nr XXVII/245/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia

26 czerwca 2012 r. w następujący sposób:
1. W § 9 dodaje się pkt. 7 o treści:

"Prowadzenie działalności dokumentacyjnej, wydawniczej i edukacyjnej"
2. Zmienia się § 10 i otrzymuje on następującą treść:

"Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego 
w tym w szczególności:

1) . Prowadzić działalność wydawniczą o charakterze regionalnym służącą zaspokajaniu
potrzeb czytelniczych mieszkańców oraz promocji gminy.

2) . Działalność, o której mowa w ust. 1, ma charakter uzupełniający i nie może mieć
wpływu na ograniczenie realizacji zadań statutowych Biblioteki.

3) . Dochody uzyskiwane przez Bibliotekę z tytułu działalności, o której mowa w ust. 1,
są przeznaczone na cele statutowe Biblioteki"

3. §16 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
"Biblioteka może w granicach obowiązujących przepisów pobierać opłaty za usługi i własne 

wydawnictwa, a wpływy przeznaczyć na cele statutowe"

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym

Województwa Wielkopolskiego.

Id: 2CD2001B-0C87-490D-8E5D-6BB88F2E345E. Podpisany Strona 1



UZASADNIENIE

Zmiana statutu dotyczy rozszerzenia zadań biblioteki o prowadzenie działalności
wydawniczej o charakterze regionalnym. W tym celu zasadne jest podjęcie niniejszej
uchwały.
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