UCHWA A NR 22/10
RADY GMINY OPATÓWEK
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie przyj)cia przez Gmin) Opatówek prowadzenia zada0 powiatowej biblioteki
publicznej dla Powiatu Kaliskiego przez Gminn3 Bibliotek) Publiczn3
im. Braci Gillerów w Opatówku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz dzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w zwi zku z art. 19 ust. 3 ustawy
z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.) Rada Gminy
Opatówek uchwala, co nast,puje:
§ 1. 1. Postanawia si, przyj 0 prowadzenie zada1 powiatowej biblioteki publicznej dla
Powiatu Kaliskiego przez Gminn Bibliotek, Publiczn im. Braci Gillerów w Opatówku.
2. Biblioteka, o której mowa w ust. 1 b,dzie wykonywa0 zadania:
1) Gromadzenie, opracowywanie i udost,pnianie materia4ów bibliotecznych s4u5 cych
obs4udze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokszta4ceniowych zw4aszcza
dotycz cych wiedzy o w4asnym regionie oraz dokumentuj cych jego dorobek
kulturalny, naukowy i gospodarczy.
2) Pe4nienie funkcji o7rodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizowanie
obiegu tak5e innych materia4ów informacyjnych o charakterze regionalnym.
3) Udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej.
4) Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez powiatowe
i gminne biblioteki publiczne zada1 okre7lonych w art. 27 ust. 5 ustawy o bibliotekach
(Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.).
5) Wspó4praca z Wojewódzk Bibliotek Publiczn i Centrum Animacji Kultury
w Poznaniu.
§ 2. Wyra5a si, zgod, na zawarcie porozumienia w sprawie przyj,cia zada1 oraz dotacji
celowej w 2011 roku w kwocie 45.000,00 z4 (s4ownie: czterdzie7ci pi,0 tysi,cy z4) od Powiatu
Kaliskiego na realizacj, zada1, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwa4y .
§ 3. Szczegó4owe warunki przyj,cia zada1, o których mowa w § 1 oraz przekazania dotacji
przez Powiat Kaliski na rzecz Gminy Opatówek, o której mowa w § 2 uchwa4y zostan
okre7lone w porozumieniu.
§ 4. Do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 3 uchwa4y upowa5nia si, Wójta Gminy
Opatówek.
§ 5. Wykonanie uchwa4y powierza si, Wójtowi Gminy Opatówek.
§ 6. Uchwa4a wchodzi w 5ycie z dniem podj,cia z moc obowi zuj c od dnia 1 stycznia
2011 r.

UZASADNIENIE
do UCHWA Y NR 22/10
RADY GMINY OPATÓWEK
z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie przyj)cia przez Gmin) Opatówek prowadzenia zada0 powiatowej biblioteki
publicznej dla Powiatu Kaliskiego przez Gminn3 Bibliotek) Publiczn3
im. Braci Gillerów w Opatówku

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz dzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), w zwi zku
z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85, poz. 539
ze zm. ) biblioteka gminna mo5e przyj 0 zadania powiatowej biblioteki publicznej.
Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku przyj,4a zadania biblioteki
powiatowej dla Powiatu Kaliskiego Ziemskiego 1 grudnia 1999 r. i prowadzi te zadania do
chwili obecnej. Porozumienie o powierzeniu zada1 biblioteki powiatowej bibliotece
w Opatówku jest podpisywane ka5dego roku i po jego podpisaniu mo5liwe jest przekazanie
7rodków finansowych przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu Gminnej Bibliotece Publicznej
im. Braci Gillerów w Opatówku.
W zwi zku z powy5szym podj,cie niniejszej uchwa4y jest uzasadnione.

