UCHWAŁA Nr 281
RADY MIASTA KONINA
z dnia 18 grudnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin prowadzenia zadań powiatowej
biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z 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 ze zm.) Rada Miasta
Konina uchwala, co następuje:
§ 1.
Postanawia się przyjąć przez Miasto Konin w 2020 r. prowadzenie zadań powiatowej biblioteki
publicznej dla Powiatu Konińskiego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koninie.
§ 2.
Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia zadań oraz dotacji celowej w
2020 roku w kwocie 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) od Powiatu Konińskiego dla
Miasta Konin na realizację zadań, o których mowa w §1 niniejszej uchwały.
§ 3.
Szczegółowe warunki przyjęcia zadań, o których mowa w §1 oraz przekazania dotacji przez
Powiat Koniński na rzecz Miasta Konin, o której mowa w §2 uchwały zostaną określone w
porozumieniu.
§ 4.
Do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 3 uchwały upoważnia się Prezydenta Miasta
Konina.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Tadeusz Wojdyński

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 281
Rady Miasta Konina
z dnia 18 grudnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki
publicznej dla Powiatu Konińskiego.
Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019
r., poz. 1479 ze zm.) 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 na podstawie porozumienia
zarządu powiatu z prezydentem miasta (art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r., poz. 1479 ze zm.).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) gmina może wykonywać zadania z zakresu
właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie
porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.
Do zadań prowadzonych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koninie w zakresie
właściwości powiatu należy sukcesywne podnoszenie standardów bibliotek w powiecie
poprzez między innymi: automatyzację procesów bibliotecznych bibliotek powiatu
konińskiego, inicjowanie, organizację i współorganizację spotkań literackich,
autorskich, konkursów powiatowych – fundowanie lub dofinansowanie nagród dla laureatów,
pomoc i współpracę przy pisaniu wniosków o granty – ministerialne, jak również z innych
źródeł,
organizację
Powiatowego
Konkursu
Poetyckiego
na
wiersz
o tematyce przyrodniczo-ekologicznej „Zielone Rymy”, organizację Międzynarodowego
Listopada
Poetyckiego
w
powiecie
konińskim,
współorganizację
konkursu
recytatorskiego Liryczne Spotkania z Norwidem – skierowanego do młodzieży
z powiatu konińskiego, przygotowanie i publikację Rocznika Konińskiego, który
w roku 2020 zmieni nazwę na Rocznik Wielkopolski Wschodniej i obejmie swoim zakresem
tematycznym najpewniej cztery powiaty: koniński, słupecki, kolski i turecki, wzbogacanie
księgozbiorów regionalnych bibliotek powiatu o książki wydawane w wydawnictwie
„Setidava”, bądź zakupione przez MBP w Koninie, obsługę czytelników spoza m. Konina.
Zadaniem w zakresie w/w jest przede wszystkim zacieśnianie współpracy w obrębie sieci
bibliotek powiatowych, inicjowanie działań mających na celu świadczenie usług o coraz
wyższej jakości dla czytelników i współpraca przy ich realizacji. To również działalność
doradczo-konsultacyjna i wspieranie bibliotek powiatowych w ich działalności, organizowanie
szkoleń – wewnętrznych i zewnętrznych – skierowane do bibliotekarzy bibliotek publicznych
powiatu konińskiego i pracowników bibliotek. Wydatki stanowią również wynagrodzenia
instruktora wraz z pochodnymi.
Wobec powyższego podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin
prowadzenia zadań powiatowej biblioteki jest zasadne.
Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Tadeusz Wojdyński

