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UCHWAŁA NR XXVI/.../2020
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do realizacji w 2021 roku zadania w zakresie prowadzenia
powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 920) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Powierza się Gminie Koluszki do realizacji w 2021 roku zadanie Powiatu w zakresie prowadzenia
powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, Gmina Koluszki będzie wykonywać za pośrednictwem Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach.
§ 2. Na realizację zadania, o którym mowa w§ 1 ust. 1, w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na
2021 rok przeznaczona jest dotacja w kwocie 28 000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych), Dział
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92116 - biblioteki.
§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia porozumienia w przedmiocie,
o którym mowa w § 1.
2. Porozumienie będzie obowiązywało w terminie od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
§ 4. Porozumienie, o którym mowa w § 3, po podpisaniu podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego
Sławomir Sokołowski
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 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.
Z uwagi na fakt, iż Powiat Łódzki Wschodni nie jest organem prowadzącym dla żadnej biblioteki publicznej,
należy realizację tego zadania przekazać innej jednostce samorządu terytorialnego, która prowadzi bibliotekę
publiczną na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. W tym celu Powiat zwrócił się do Burmistrza Miasta
Koluszki z prośbą o udzielenie informacji, czy podobnie jak w latach poprzednich, również w 2021 roku
Gmina Koluszki wyraża wolę realizacji zadania prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, które
wykonywała będzie Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach. W piśmie
tym poinformowano również, że na realizację tego zadania zamierza się przeznaczyć w projekcie budżetu
Powiatu Łódzkiego Wschodniego kwotę w wysokości 28.000,00 zł w formie dotacji.
W odpowiedzi, Burmistrz poinformował, że w 2021 roku Gmina Koluszki zamierza przyjąć do realizacji
zadanie, o którym mowa powyżej oraz akceptuje ww. kwotę dotacji.
W związku z powyższym w przedmiotowej uchwale proponuje się powierzyć Gminie Koluszki do realizacji
w 2021 roku zadanie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
które będzie wykonywane za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego
w Koluszkach. Szczegóły przekazywania i rozliczania dotacji oraz zakres obowiązków biblioteki zostaną
określone w porozumieniu zawartym na 2021 rok pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim i Gminą
Koluszki.
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