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POROZUMIENIE
z dnia 9 października 2015 r.
zawarte w Raciążu w dniu 9 października 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Miasto Raciąż
zadania publicznego polegającego na realizacji zadań gminnej biblioteki publicznej dla Gminy Raciąż.
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. 2012, poz. 642 z późn. zm.)
i art. 10, art. 74, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 z późn. zm.)
pomiędzy:
Gminą Raciąż reprezentowaną przez Pana Ryszarda Giszczaka - Wójta Gminy Raciąż, zwaną dalej
„Powierzającym”, przy kontrasygnacie Barbary Rumianowskiej – Skarbnika Gminy Raciąż
a
Gminą Miasto Raciąż reprezentowaną przez Pana Mariusza Godlewskiego - Burmistrza Gminy Miasto
Raciąż, zwaną dalej „Przyjmującym”
zostało zwarte porozumienie o następującej treści:
§ 1. 1. Powierzający powierza Przyjmującemu zadanie publiczne polegającego na realizacji zadań gminnej
biblioteki publicznej dla Gminy Raciąż, za określonego w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(tj. Dz. U. 2012, poz. 642 z późn. zm.).
2. Porozumienie zawarto na podstawie:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U.
z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.).
3. W imieniu Przyjmującego zadanie, określone w ust. 1, wykonywać będzie Miejskie Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu zwana dalej „Biblioteką”.
4. Za całość zadań związanych z realizacją zadań biblioteki gminnej odpowiada Dyrektor Miejskiego
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu
§ 2. 1. Powierzający ma obowiązek pokryć koszty realizacji powierzonego zadania.
2. Na realizację powierzonego zadania Powierzający przeznaczy środki finansowe w następującej
wysokości:
1) w roku budżetowym 2016 – kwotę 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)
2) w każdym następnym roku budżetowym, począwszy od 2017 r. – kwotę w wysokości kwoty z roku
poprzedniego zwaloryzowaną o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w poprzednim roku kalendarzowym.
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3. Począwszy od 1 stycznia 2016 r. Powierzający przekazywał będzie Przyjmującemu środki finansowe,
w równych miesięcznych ratach, z góry, do 10-tego każdego miesiąca kalendarzowego.
4. Przyjmujący składa Powierzającemu roczne sprawozdanie rzeczowe i finansowe z realizacji
powierzonego zadania, w terminie do dnia 31 stycznia każdego następnego roku kalendarzowego.
5. Przekazane przez Powierzającego
z przeznaczeniem nie podlegają zwrotowi.

środki,

o których

mowa

w ust. 2, wykorzystane

zgodnie

§ 3. Powierzający ma prawo wglądu w dokumenty Biblioteki w części dotyczącej jej realizacji
powierzonego zadania.
§ 4. 1. Porozumienie w zakresie realizacji powierzonego zadania zostaje zawarte na czas nieokreślony.
2. Porozumienie może zostać rozwiązane za 6-miesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanego przez
jedną ze stron porozumienia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
3. Każda zmiana porozumienia dla swej ważności wymaga formy przewidzianej dla niniejszego
porozumienia.
4. Porozumienie sporządzono w 5 egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron i jeden egzemplarz dla
Biblioteki.
§ 5. Spory dotyczące realizacji porozumienia będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo ze względu
na siedzibę Powierzającego.
§ 6. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.
Wójt Gminy Raciąż:
Ryszard Giszczak
Skarbnik Gminy Raciąż:
Barbara Rumianowska
Burmistrz Gminy Miasto Raciąż:
Mariusz Jerzy Godlewski

