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AKT ZAŁOŻYCIELSKI MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY 
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Nazwa: 

Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach 

Adres: ul Barlickiego 3, 44-100 Gliwice 

,, 
Akt wchodzi w życie z dniem 1 wrześnią 2009 r. 
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,, 
powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice oraz dyrektorowi Młod1.ieżowego 

,, 
Uchwała wchodzi w zycie z dniem 1 września 2009 r. 
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Uchwała Nr XXVl/853/2009 
Rady Mle[skiei w Gliwicach 

z dnia 16 Upca 2009 r. 

w sprawie zmiany siedziby Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwlcach. 

Na podstawie art. 58 ust. 1 I 6 w zw. z art. Sc pkt 1 w zw. z art. 5 ust. 5a I a,t. 5a ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o system10 oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz 2572 z póżn. zm.) oraz§ 1 
ust. 1 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej I Sportu 7. dnia 7 marca 2005 r. 
w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. nr 52, poz. 466 z pófo. zm.) na wniosek 
Prezydenta Miasta. 

Rada Miejska w Gliwicach 
uchwala: 

§ ' 

1. Zmienia się siedzibę Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach ulica Rybnicka 29, na: 
Gliwice, ulica Barlickiego 3. 

2. Akt załozycielskl placówki, o której mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
3. Zobowiązuje się odpowiedni organ placówki, o której mowa w ust. 1 do dokonania zmian 

w statucie wynikających z niniejszej uchwały. 

Wykonanie uchwały 
Domu Kultury w Gliwicach. 

\JRZ,\D MIEJSKI w GLIWiCACH 
Bi urn Preiyde11ta Mia:ls, Rady Miepk101 
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