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U C H WA Ł A N R 1 1 7 / 2 0 2 0
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa”
Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.1)) oraz na podstawie art. 90u ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) Rada Ministrów uchwala,
co następuje:
§ 1. W uchwale nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie
ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
zmienionej uchwałą nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. oraz uchwałą
nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:
1)

§ 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Program realizuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego za pośrednictwem: Biblioteki Narodowej w Priorytecie 1 i Priorytecie 4,
instytucji kultury prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz.1479) i Instytutu Książki w Krakowie w Priorytecie
2, instytucji kultury prowadzonej na podstawie zarządzenia Nr 34 Ministra Kultury z dnia
19 listopada 2003 r. w sprawie utworzenia Instytutu Książki (Dz. Urz. MK poz. 53, Dz.
Urz. MKiDN z 2008 r. poz. 64, z 2010 r. poz. 9, z 2011 r. poz. 49 oraz z 2014 r. poz. 24)
oraz minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w Priorytecie 3.”;

2)

załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020
i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.
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