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ANEKS NR 1/2018
z dnia 3 stycznia 2018 r.
do porozumienia z dnia 9 lipca 2001 roku w sprawie powierzenia Miastu Siedlce wykonywania zadań
powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Siedleckiego,zawarty pomiędzy:
Zarządem Powiatu w Siedlcach reprezentowanym przez:
Dariusza Stopę - Starostę Siedleckiego,
Michała Oknińskiego - Wicestarostę Siedleckiego,
zwanym dalej "Powierzającym",
a Wojciechem Kudelskim - Prezydentem Miasta Siedlce,
zwanym dalej przyjmującym
o następującej treści:
§ 1. W wyżej określonym Porozumieniu strony postanawiają dokonać następujących zmian:
1. § 1 ust. 5 porozumienia otrzymuje brzmienie:
„5. Na realizację zadania, o którym mowa w ust. 4 Powierzający przekaże Przyjmującemu w 2018
roku dotację celową w wysokości 100.000 zł (słownie zł: sto tysięcy 00/100).”.
2. § 2ust. 1 porozumienia otrzymuje brzmienie:
„1. Środki, o których mowa w § 1 ust. 5 i 6 będą przekazywane Przyjmującemu na konto bankowe
Miasta Siedlce w ING Bank Śląski S.A. nr 28 1050 1894 1000 0022 1545 6456 każdego miesiąca
w wysokości 1/12 planu do 20. dnia każdego miesiąca. W przypadku braku zwrotu Przekazującemu
niniejszego aneksu podpisanego przez Przyjmującego we wskazanym terminie pierwsza transza dotacji
zostanie przekazana w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Przekazującego podpisanych
egzemplarzy porozumienia.”.
3. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony, tj. do dnia 31 grudnia 2018 roku z możliwością
jego przedłużenia.”.
4. Załacznik do porozumienia otrzymuje brzmienie:
„Szczegółowy opis powierzonego zadania prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w 2018
roku:
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Określenie czynności
Zakup materiałów bibliotecznych, w tym regionaliów do Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Siedlcach, prowadzącej obsługę czytelniczą i informacyjną
mieszkańców Powiatu Siedleckiego.
Szkolenia dla bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach publicznych na terenie
powiatu - honoraria dla wykładowców, koszty organizacyjne.
Opracowanie pomocy metodycznych (w tym: kalendarzy rocznic literackich
i regionalnych, scenariuszy imprez czytelniczych), powielanie materiałów
(przepisów, instrukcji), druk pomocy metodycznych oraz zakup publikacji dla
bibliotek w powiecie.
Instruktaż i opieka merytoryczna nad siecią placówek bibliotecznych w powiecie
(konsultacje, pomoc i doradztwo w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Siedlcach oraz na miejscu w bibliotekach powiatu, koszty podróży służbowych,
opłat pocztowych, rozmów telefonicznych, udział w konferencjach i seminariach).
Nagrody dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego w konkursach czytelniczych
organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Siedlcach.
Wynagrodzenie z pochodnymi instruktora powiatowego 1 etat (kustosz).
Opracowanie bibliografii regionalnej o zasięgu powiatowym (opracowanie
materiałów bibliotecznych, wynagrodzenie bibliotekarza za sporządzenia
bibliografii, druk bibliografii regionalnej, tworzenie i udostępnianie komputerowej
bazy regionaliów, w tym w internecie).
Ogółem:
”.

Kwota dotacji
(w zł)
30.000,00

§ 2. Aneks wiąże strony z dniem podpisania.
§ 3. Aneks sporzadzono w czterech jednobrzmiących egzemlarzach, po dwa dla każdej ze stron.
§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Mazowieckiego.
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