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POROZUMIENIE 
 

 

 

zawarte w dniu 1 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia  Gminnej Bibliotece Publicznej        
w Sarnakach zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu łosickiego 
 
 
na podstawie art. 19 ust 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach                                       
(Dz. U. z 2012, poz.  642 ze zm.), art. 7 ust 1 pkt 9 i art. 8 ust 2a i 4 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz.446 ze zm.), art. 5 ust. 2 i 3 ustawy          
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2016 r.,  poz. 814 j.t) 
pomiędzy: 
 

1. Zarządem Powiatu Łosickiego, reprezentowanym przez Starostę Powiatu 
Łosickiego Czesława Gizińskiego oraz Wicestarostę Powiatu Łosickiego Bożenę 
Niedzielak, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Julii Walczyńskiej, zwanym 
dalej „Powierzającym”, 
a 

2. Wójtem Gminy Sarnaki Andrzejem Lipką, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 
Marty Stasiuk, zwanym dalej „Przyjmującym” 

 
zostało zawarte porozumienie o następującej treści: 
 
 

§ 1 
 

1. Powierzający powierza Gminie Sarnaki wykonywanie zadań powiatowej 
biblioteki publicznej dla powiatu łosickiego.  

2. Przyjęte niniejszym porozumieniem zadania, Gmina Sarnaki będzie wykonywała 
za pośrednictwem Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach.  

3. Gminna Biblioteka Publiczna w Sarnakach wykonuje zadania biblioteki 
powiatowej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o 
bibliotekach. 

4. Szczegółowy wykaz zadań, o których mowa w ust 3 określa Załącznik nr 1                            
do niniejszego porozumienia.  

 
 

§ 2 
1. Podstawą finansową realizacji zadań biblioteki powiatowej są środki określane 

w rocznych planach wydatków samorządu powiatu łosickiego w wysokości  
10 000 zł na rok 2016 oraz 70 000 zł na rok 2017 i przekazywane w formie 
dotacji na rzecz Urzędu Gminy w Sarnakach, który jest jednostką prowadzącą 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach. Dotacja zaplanowana na rok 2017 
będzie przekazana  przelewem w czterech kwartalnych transzach na rachunek 
bankowy Urzędu Gminy w Sarnakach - po 17 500 złotych każda, odpowiednio do 
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20 każdego miesiąca rozpoczynającego kwartał, natomiast w roku 2016 do 5 
grudnia 2016 r. , 

2. Strony porozumienia ustalają, że zwiększenie określonych w ust. 1 środków                         
w ciągu roku może nastąpić w związku ze wzrostem cen towarów i usług, 
rozszerzeniem zakresu powierzonych zadań, bądź z innych uzasadnionych 
przyczyn w formie aneksu do niniejszego porozumienia. 

3.  Środki, o których mowa w ust. 1 obejmują następujące grupy wydatków: 
1) wynagrodzenie dla instruktora do realizowania zadań biblioteki powiatowej 

wraz z pochodnymi (zakładowy fundusz nagród, odpisy na ZUS, FP, FS, 
odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe); 

2) premie i inne formy gratyfikacji dla dyrektora, księgowego oraz 
pracowników, którym rozszerzono zakresy obowiązków o zadania związane 
z realizacją niniejszego porozumienia,   

3) zakup zbiorów i prenumeratę czasopism; 
4) zakup urządzeń i pomocy metodycznych niezbędnych do realizacji zadań 

biblioteki powiatowej; 
5) koszty szkolenia i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy; 
6) koszty działalności kulturalno-oświatowej i informacyjnej; 
7) koszty opracowania i publikowania bibliografii regionalnej; 
8) transport, koszty podróży, 
9) inne potrzeby uzgodnione między stronami porozumienia i umieszczone                          

w rocznym planie wydatków. 
4. Gminna Biblioteka Publiczna zobowiązana jest do składania Zarządowi 

Powiatu Łosickiego półrocznych i rocznych sprawozdań rzeczowych i 
finansowych                        z realizacji powierzonych zadań zgodnie z zasadami i 
terminami określanymi                w ustawie o finansach publicznych. 

5. Na wniosek Powierzającego Gminna Biblioteka Publiczna w Sarnakach 
zobowiązana jest do złożenia dodatkowych informacji i sprawozdań 
dotyczących sposobu wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej. 

 
§ 3 

 
1. Wszystkie zadania powiatowej biblioteki publicznej są wykonywane przez  

instruktora powiatowej biblioteki zatrudnionego w Gminnej Bibliotece 
Publicznej. Szczegółowy wykaz zadań instruktora określa Załącznik nr 2 do 
niniejszego porozumienia. 

2. Odpowiedzialność za realizację zadań biblioteki powiatowej wobec samorządu 
powiatowego ponosi Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach. 

3. O zmianach na stanowisku dyrektora biblioteki Przyjmujący poinformuje 
Powierzającego z podaniem przyczyny dokonanej zmiany. 

 
 

§ 4 
 

Wszelkie zmiany związane z powierzeniem bibliotece zadań powiatowej biblioteki 
publicznej na podstawie niniejszego porozumienia zostaną uwzględnione w jej statucie.  
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§ 5 
 

Powierzający ma prawo wglądu w dokumenty Biblioteki w części dotyczącej jej 
działalności jako powiatowej biblioteki publicznej. 
 

§ 6 
 

Wszelkie spory w sprawach merytorycznych związanych z działalnością  biblioteki jako 
powiatowej biblioteki publicznej będą rozstrzygane przez strony porozumienia                              
po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Warszawie. 
 

§ 7 
 

1. Porozumienie zostaje zawarte na okres od 1.12.2016 r. do 31.12.2017 r.  
2. Porozumienie może zostać rozwiązane po upływie trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia dokonanego przez jedną ze stron ze skutkiem na koniec 
kolejnego  kwartału. 

3. Okres wypowiedzenia może zostać skrócony, jeżeli obie strony porozumienia tak 
postanowią. 

4. O zawarciu porozumienia i zamiarze jego wypowiedzenia strony poinformują 
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną  w Warszawie. 

 
§ 8 

W zakresie nieuregulowanym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego                 
i ustawy o finansach publicznych.  

 
§ 9  

 
Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2016 r.  i podlega ogłoszeniu                                  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  
 

§ 10 
Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla 
każdej ze stron.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


