
UCHWAŁA NR XII/84/2020 
RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 28 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/76/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Miastu i Gminie Mordy zadań w zakresie 

prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej 

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 
1997 roku o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1479), Rada Powiatu w Siedlcach uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały Nr XI/76/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 
2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Miastu i Gminie Mordy zadań w zakresie 
prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, co do podstawy prawnej, która otrzymuje brzmienie: 

„Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 
1997 roku o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1479)”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Siedlcach. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE

Na podstawie 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.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z

2019 r. poz. 511 z późn. zm.) Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia

prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z

województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu.

W związku z tym, że Powiat Siedlecki nie posiada w swoim majątku biblioteki publicznej,

powierza to zadanie gminnej bibliotece publicznej przekazując na jego realizację dotację celową.

Powierzenie zadania powiatowego wymaga podjęcia stosownej uchwały przez Radę Powiatu, w

której upoważnia Zarząd Powiatu do zawarcia porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego

prowadzącą gminną bibliotekę publiczną.

Ponieważ Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach znajduje się na obszarze powiatu

Siedleckiego, może realizować zadania powiatowej biblioteki publicznej.
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