UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie przyjęcia od Powiatu Wałbrzyskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki
publicznej
Na podstawie art. 8 ust. 2 a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2013 r., poz.594 z późn.zm.) oraz art. 19 ust. 3 i art. 20 a ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(Dz.U. z 2012 r., poz. 642 z późn.zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się od Powiatu Wałbrzyskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki
publicznej, w ramach ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r., poz.642 z późn.zm) do
wykonania przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu.
§ 2. Szczegółowe warunki prowadzenia przez Gminę Wałbrzych zadania publicznego z zakresu powiatowej
biblioteki publicznej określi porozumienie zawarte przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha z Zarządem Powiatu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
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Uzasadnienie
W 2005 roku Rada Miejska Wałbrzycha podjęła uchwałę o połączeniu Miejskiej Biblioteki Publicznej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej „ Biblioteka pod Atlantami” w jedną instytucję kultury. Gmina Wałbrzych
oraz Powiat Wałbrzyski podpisały wówczas porozumienie o wykonywaniu przez Powiatową i Miejską Bibliotekę
Publiczną „Biblioteka pod Atlantami” zadań powiatowej biblioteki publicznej. Porozumienie zostało
wypowiedziane przez Powiat w 2007 roku ze skutkiem na dzień 31.12.2008 r. Od 2009 roku. Powiat przekazuje
dotację dla instytucji na mocy nowych Porozumień zawieranych corocznie między Powiatem a Gminą Wałbrzych.
W bieżącym roku podjęto Uchwałę Nr IV/2/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 stycznia 2015 roku
w sprawie powierzenia w 2015 roku Gminie Wałbrzych prowadzenia zadania publicznego z zakresu powiatowej
biblioteki publicznej.W następstwie powyższego konieczne staje się zawarcie nowego porozumienia między
stronami, na mocy którego Powiat będzie partycypował w kosztach utrzymania Biblioteki.
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