
Uchwała nr 23/IV/2010
Rady Miasta Lublin

z dnia 29 grudnia 2010 r. 

w  sprawie  zamiaru  dokonania  zmiany  statutu  instytucji  kultury 
pn. Miejska  Biblioteka  Publiczna   im.  Hieronima  Łopacińskiego 
w Lublinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.), 
art.  13  ust.1  ustawy  z  dnia  25  października  1991  r.  o  organizowaniu 
i prowadzeniu  działalności  kulturalnej  (j.t.  Dz.  U.  z  2001 r.  Nr  13 poz.  123 
z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 3 pkt 2 i art. 13 ust. 2  ustawy  z dnia 27 czerwca 
1997 r.  o  bibliotekach (Dz.  U.  Nr 85,  poz.  539 z późn.  zmianami)  – Rada 
Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

1. Rada Miasta Lublin wyraża zamiar dokonania zmiany Statutu Miejskiej 
Biblioteki  Publicznej  im.  Hieronima  Łopacińskiego,  stanowiącego 
załącznik Nr 2  do uchwały nr 1169/XLV/2001 Rady Miejskiej w Lublinie 
z  dnia 28 grudnia  2001 r.  w sprawie podziału  instytucji  kultury pn. 
Wojewódzka  i  Miejska  Biblioteka  Publiczna  im.  Hieronima 
Łopacińskiego w Lublinie i utworzenia instytucji kultury pn. Miejska 
Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie z późn. 
zm., poprzez zmianę w załączniku do Statutu pod nazwą „Wykaz filii 
bibliotecznych  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  im.  Hieronima 
Łopacińskiego  w  Lublinie”  polegającą  na  zmianie  lokalizacji  Filii 
bibliotecznej Nr 31 mieszczącej się w Lublinie przy ul.  Nałkowskich 
102 i przeniesieniu jej siedziby na ul. Nałkowskich 104a. 

2. Okolicznościami  uzasadniającymi  zmianę  lokalizacji  Filii  Nr  31  jest 
brak  możliwości  przedłużenia  umowy  najmu   na  lokal  przy 
ul. Nałkowskich  102  z  uwagi  na  konieczność  przeznaczenia 
zajmowanych dotychczas przez Filię pomieszczeń na potrzeby żłobka. 

3. Zmiana  lokalizacji  Filii  bibliotecznej  Nr  31,  o  której  mowa w ust.  1 
uregulowana zostanie  odrębną uchwałą Rady Miasta Lublin.

§ 2

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Lublin do podania do publicznej 
wiadomości treści niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.
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§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Lublin

/ - / Piotr Kowalczyk
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