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UCHWAEA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

w sprawie ogtoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej 
L6di-Batuty im. Stanislawa Czernika. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 201 5 r. poz. 15 15 i 1890), w zwiqzku z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 
27 czenvca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829), 
Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

§ 1. 1. Oglasza sip zamiar zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej Lhdi-Baluty 
im. Stanislawa Czernika, stanowiqcego zalqcznik do uchwaly Nr LXI/1300/13 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 24 kwietnia 201 3 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej 
L6di-Baluty im. Stanislawa Czernika (Dz. Urz. Woj. Lhdzkiego poz. 3048), zmienionej 
uchwatq Nr XCVIII/2022/14 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 5 listopada 2014 r. (Dz. Urz. 
Woj. Lodzkiego poz. 441 1). 

2. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 1 polega na tym, ze zawieszona dzialalnoid Filii Nr 8 
Miejskiej Biblioteki Publicznej Lo& - Baluty im. Stanislawa Czernika zostanie wznowiona 
w lokalu przy ul. Heleny Radlinskiej 2 w todzi. 

1 9 2. Zmiana, o ktorej mowa w 9 1, winna nastqpid nie wczeSniej niz po uplywie 
6 miesipcy od dnia podania treSci niniejszej uchwaly wraz z uzasadnieniem, do publicznej 
wiadomoici poprzez umieszczenie w Biuletynie Inforrnacj i Publicznej Urzpdu Miasta Lodzi. 

fj 3. Wykonanie uchwaly powierza sip Prezydentowi Miasta Lodzi. 

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjpcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w todzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawca, jest 
Prezydent Miasta Lodzi 

WTCEPREZYDENT MIASTA 



Uzasadnienie 

Zgodnie z ustawq z dnia 27 czenvca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. z p6in. zm.) 
organizator Miejskiej Biblioteki Publicznej Lodi-Baluty im. Stanislawa Czernika, kt6rym jest 
miasto Lodi, ma obowiqzek na 6 miesiqcy przed dniem wydania aktu o zmianie statutu 
w czqSci dotyczqcej lokalizacji filii, podaC do publicznej wiadomoSci informacjq o zamiarze 
dokonywania zmian. 
Proponowana zmiana polega na wznowieniu dzialalnoSci Filii nr 8 MBP L6di-Baluty, kt6ra 
od 1959 r. funkcjonowala jako biblioteka publiczno-szkolna w Szkole Podstawowej nr 120 
przy ul. Centralnej 40 w Lodzi. W 2012 r. zaistniala koniecznoSC zawieszenia dzialalnoSci 
Filii z powodu zqdania dyrekcji Szko'ry zwrotu lokalu udostqpnianego na cele biblioteczne. 
Obecnie pojawi'ra siq szansa na wznowienie dzialalnoSci biblioteki w lokalu o powierzchni 
167 m2 znajdujqcym siq na parterze bloku nalezqcego do Sp6ldzielni Mieszkaniowej 
,,Zagajnik". 


