
POROZUMIENIE 

 

zawarte w dniu 2 stycznia 2009 r. w sprawie powierzania Gminie Ustrzyki Dolne 

wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej 

 

Porozumienie zawarte jest pomiędzy Powiatem 

Bieszczadzkim reprezentowanym przez: 

Pana Krzysztofa Gąsior - Starostę 

Bieszczadzkiego, Pana Zygmunta Krasowski – 

Wicestarostę zwanym "Powierzającym" 

a 

Gminą Ustrzyki Dolne reprezentowaną przez Pana 

Henryka Sułuja - Burmistrza Ustrzyk Dolnych zwanego 

"Przyjmującym". 

Na podstawie art. 19 ust. 3, art. 20a ust. 2 

ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U 

Nr 85, poz. 539 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. 

zm.) oraz uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego 

w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 stycznia 2000 r. 

w sprawie utworzenia powiatowych bibliotek 

publicznych w Powiecie Bieszczadzkim zostaje zawarte 

porozumienie następującej treści: 

§ 1. Powierzający powierza, a Przyjmujący 

przyjmuje do realizacji zadania prowadzenia powiatowej 

biblioteki publicznej o których mowa wart. 20 w ust. 1 

w pkt 1, 2, 4 i 5, na terenie miasta Ustrzyki Dolne 

a mianowicie: 

1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie 

materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb 

informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, 

zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz 

dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy 

i gospodarczy, 

2) pełnienie funkcji ośrodka informacji 

biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu 

wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie 

i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych 

materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym, 

3) udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-

metodycznej i szkoleniowej, 

4) sprawowanie nadzoru merytorycznego 

w zakresie realizacji zadań określonych w art. 27 ust. 5. 

§ 2. 1. Powierzający przekaże Przyjmującemu 

środki do realizacji zadań o których mowa w § 1 

w wysokości ustalonej w rocznym planie wydatków 

samorządu powiatu w kwocie 10 000,00 zł na rok 2009. 

2. Kwota o której mowa w ust.l zostanie 

przekazana na rachunek Przyjmującego do dnia 

30 listopada 2009 r. 

3. Przyjmujący przekaże Powierzającemu za 

pośrednictwem Dyrektora Powiatowej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Ustrzykach Dolnych sprawozdanie 

z wykorzystania przekazanych środków finansowych 

i wykonania zadań w zakresie rzeczowym do dnia 

31 stycznia 2010 r. 

4. Przekazane Przyjmującemu przez 

Powierzającego środki o których mowa w ust. 1 nie 

podlegają zwrotowi z zastrzeżeniem ust. 5. Zakupione za 

nie zbiory i sprzęt stają się własnością Przyjmującego. 

5. Przekazane środki wykorzystane niezgodnie 

z przeznaczeniem podlegają zwrotowi Powierzającemu 

w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r. 

§ 3. Porozumienie zostaje zawarte na czas 

określony tj. do 31 grudnia 2009 r. 

§ 4. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 5. Porozumienie spisano w pięciu 

jednobrzmiących egzemplarzach; trzy dla Powierzającego 

i dwa dla Przyjmującego. 

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 

podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. 

§ 7. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
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