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UCHWAŁA NR XXII/ /2020
RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie: powierzenia Miastu i Gminie Kłecko wykonywania zadań powiatu
w zakresie powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Kłecko.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i ust. 5, art. 5 ust. 2 oraz art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 511 ze zmianami), art. 8 ust. 2a
ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zmianami) i art. 19 ust. 3 oraz
art. 20a ustawy o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1479) Rada Powiatu Gnieźnieńskiego
uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się wolę powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Kłecko z siedzibą w Kłecku,
której organizatorem jest Miasto i Gmina Kłecko, wykonywania zadań powiatowej biblioteki
publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019r.
poz. 1479) i innych przepisach.
§ 2.
Przekazanie zadań nastąpi na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu
Gnieźnieńskiego a Burmistrzem Gminy Kłecko, które w szczególności określi wielkość środków
finansowych wnoszonych przez Powiat Gnieźnieński do prowadzenia działalności przez bibliotekę
w roku 2020.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady
Powiatu
Dariusz Pilak
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXII/ /2020
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 23 stycznia 2020 r.
Zgodnie z art. 19 ust. 3, art. 20 i art. 20a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku
o bibliotekach, powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną.
Zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać, na podstawie porozumienia,
wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoja siedzibę na obszarze
powiatu.
Szczegółową realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Publiczną
Miasta i Gminy Kłecko z siedzibą w Kłecku określi porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem
Powiatu Gnieźnieńskiego a Burmistrzem Gminy Kłecko.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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