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POROZUMIENIE
POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO I GMINY ŚWIEBODZIN
z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie przekazania Gminie Świebodzin zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki
publicznej
Zawarte pomiędzy:
Powiatem Świebodzińskim, z siedzibą w Świebodzinie,
Świebodzińskiego w imieniu którego działają:

reprezentowanym

przez

Zarząd

Powiatu

1. Zbigniew Szumski - Starosta Świebodziński,
2. Szymon Pyrcz - Członek Zarządu
przy kontrasygnacie Doroty Karbowiak – Skarbnika Powiatu
a
Gminą Świebodzin, z siedzibą w Świebodzinie, reprezentowaną przez:
1. Dariusza Bekisza - Burmistrza Świebodzina
przy kontrasygnacie Izabeli Zabłockiej – Skarbnika Gminy Świebodzin
zwanymi dalej Stronami.
Działając na podstawie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2017r. poz.1868 z późn. zm.), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 1453 z późn. zm.), oraz art. 20a ust 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r.
o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 642 z późn. zm.) i Uchwały Rady Powiatu Świebodzińskiego
Nr XXXIV/234/2018 z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie powierzenia Gminie Świebodzin zadań w zakresie
prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
Strony postanowiły, co następuje:
§ 1. 1. Powiat powierza, a Gmina przyjmuje do wykonania zadania Powiatu w zakresie prowadzenia
powiatowej biblioteki publicznej, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach
(t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 642 z późn. zm.) a w szczególności:
1) zakup zbiorów bibliotecznych;
2) zakup materiałów i wyposażenia;
3) organizacja imprez kulturalnych, w tym: spotkania autorskie, prelekcje, odczyty, warsztaty;
4) organizacja działań kulturalno-edukacyjnych, w tym konkursy.
2. Przyjęte niniejszym porozumieniem zadania Gmina będzie wykonywała za pośrednictwem Biblioteki
Publicznej w Świebodzinie.
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§ 2. 1. Zadania, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz ich zakres podlegają corocznym uzgodnieniom ze
względu na wysokość dotacji przekazywanej w danym roku budżetowym.
2. Termin realizacji zadania ustala się do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego.
§ 3. 1. Na realizację zadań objętych porozumieniem Powiat będzie przekazywał Gminie dotację.
2. Dotacja w pierwszym roku kalendarzowym obowiązywania porozumienia tj. do dnia 31 grudnia 2018r.
wynosi 30 000 zł.
3. Wysokość dotacji przekazywanej przez Powiat na kolejne lata kalendarzowe ustalana jest w uchwale
budżetowej Powiatu, o czym poinformuje on Gminę w formie pisemnej.
4. Dotacja będzie przekazywana przez Powiat przelewem na rachunek bankowy Gminy w ratach
miesięcznych w terminie do końca każdego miesiąca, w kwocie przewidzianej w rocznym planie wydatków
Powiatu Świebodzińskiego na zadania biblioteki powiatowej.
5. Gmina jest zobowiązana do wykorzystania otrzymanej dotacji w terminie do dnia 31 grudnia każdego
roku budżetowego.
6. Gmina jest zobowiązana do rozliczenia udzielonej dotacji w terminie do dnia 31 stycznia następnego
roku.
7. Środki finansowe niewykorzystane do końca roku
Powiatu do dnia 15 stycznia następnego roku.

kalendarzowego podlegają zwrotowi na konto

§ 4. 1. Dyrektor biblioteki składa Zarządowi Powiatu roczne sprawozdanie rzeczowe i finansowe
z realizacji powierzonych zadań w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.
2. Za realizację zadań biblioteki powiatowej odpowiedzialny jest Dyrektor Biblioteki.
3. Zadania powiatowej biblioteki publicznej wykonywane są przez pracowników Biblioteki Publicznej
w Świebodzinie.
4. Gmina jako organizator jest odpowiedzialna za organizację i funkcjonowanie Biblioteki.
§ 5. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6. Ewentualne spory mogące wyniknąć w toku realizacji porozumienia strony rozpatrywać będą
polubownie lub przez właściwe sądy powszechne.
§ 7. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
§ 8. Porozumienie może zostać rozwiązane po upływie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia przez
jedną ze stron ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
§ 9. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień Porozumienia lub nienależytego
wykonywania obowiązków, druga strona ma prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu
wypowiedzenia przez oświadczenie na piśmie.
§ 10. O zawarciu Porozumienia strony poinformują Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną
im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.
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§ 11. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
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