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Uchwała Nr ....................
Rady Miasta Lublin
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie przyjęcia od Powiatu Lubelskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki
publicznej

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 19 ust. 3 i art. 20a ust. 2 ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) - Rada Miasta Lublin uchwala, co
następuje:
§1
Wyraża się wolę przyjęcia od Powiatu Lubelskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki
publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
§2
Przyjęcie zadania nastąpi na podstawie porozumienia zawartego przez Zarząd Powiatu Lubelskiego
z Prezydentem Miasta Lublin, które w szczególności określi wysokość wnoszonych, począwszy od 1 stycznia
2021 roku, środków finansowych niezbędnych do wykonywania zadania.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Lublin
Jarosław Pakuła
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 19 ust. 3 i art. 20a ustawy z dnia 27 czerwaca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1479) 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 swoją siedzibę na obszarze powiatu. 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). Porozumienie powinno zawierać ustalenia dotyczące w
szczególności wielkości środków finansowych, które wnoszą strony porozumienia, niezbędne do
prowadzenia działalności przez bibliotekę.
Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt. 11) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości
powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami
samorządu terytorialnego. W sprawie przyjęcia zadań, o których mowa powyżej, rada gminy przyjmuje
stosowną uchwałę.
Biorąc pod uwagę powyższe, Gmina Lublin przyjmuje do wykonywania zadania Powiatu
Lubelskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 27
czerwca 1997 r. o bibliotekach. Przyjęcie zadań nastąpi na podstawie porozumienia zawartego z Zarządem
Powiatu Lubelskiego przez Prezydenta Miasta Lublin. Zadania powiatowej biblioteki publicznej będą
realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, dla której
organizatorem jest Gmina Lublin.
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