
Uchwała Nr 312/LXIV/2017 
Rady Miejskiej w Gostyninie 
z dnia 17 sierpnia 2018 roku 

w sprawie przejęcia zadań Powiatu Gostynińskiego w zakresie prowadzenia powiatowej 
biblioteki publicznej przez Gminę Miasta Gostynina.

Na podstawie art.  8 ust.  2a oraz art.  18 ust.  2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminny ( Dz. U. 2016, poz. 446 t. j. z późniejszym zmianami) w związku z art. 20a
ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach  (Dz. U. 2012, poz. 642 t. j. z późniejszymi
zmianami), Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wyraża się zgodę na przejęcie przez Gminę Miasta Gostynina zadania Powiatu Gostynińskiego w
zakresie  prowadzenia  powiatowej  biblioteki  publicznej  od  dnia  1  września  2017 r.  do  dnia  31
grudnia  2017  r.  z  możliwością  przedłużenia  na  kolejne  lata,  po  zapewnieniu  w  pełni  przez
Starostwo Powiatowe środków finansowych.  

§ 2 

Przejęcie zadania nastąpi na podstawie porozumienia zawartego przez Gminę Miasta Gostynina z
Powiatem Gostynińskim.

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Robacki 



 Uzasadnienie

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, powiat
organizuje  i  prowadzi  co  najmniej  jedną  powiatową bibliotekę  publiczną,  a  zadania  tej
biblioteki  może  wykonywać,  na  podstawie  porozumienia,  wojewódzka  lub  gminna
biblioteka publiczna działająca i mająca swoją siedzibę na terenie powiatu.

W myśl art. 20a ust. 2 w/w ustawy, biblioteka publiczna, której organizatorem jest
gmina, działająca w mieście będącym siedzibą samorządu powiatowego, może wykonywać
zadania powiatowej biblioteki publicznej,  na podstawie porozumienia zarządu powiatu z
wójtem (burmistrzem,  prezydentem miasta),  a  porozumienie  to  w szczególności  określa
wielkość  środków  finansowych,  które  wnoszą  strony  porozumienia,  niezbędnych  do
prowadzenia działalności przez bibliotekę.

Mając  na  uwadze  potrzebę  kształtowania  i  rozwoju  zainteresowań  i  kultury
czytelniczej  mieszkańców Miasta  Gostynina  i  całego  Powiatu  Gostynińskiego,  zdaniem
Rady Miejskiej w Gostyninie, przejęcie przedmiotowego zadania jest w pełni uzasadnione.  


