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POROZUMIENIE
ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie zadań powiatowej biblioteki
publicznej od Powiatu Nowomiejskiego
pomiędzy: Powiatem Nowomiejskim z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim ul. Rynek 1 13-300 Nowe
Miasto Lubawskie reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Andrzej Ochlak - Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jerzy Czapliński – Członek Zarządu przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Haliny
Bartkowskiej zwanym w treści Porozumienia „powiatem”, który powierza zadanie, a: Gminą Miejską Nowe
Miasto Lubawskie z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim ul. Rynek 1 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
reprezentowaną przez: Józef Blank – Burmistrz Miasta Nowego Miasta Lubawskiego zwaną w treści
Porozumienia „Miastem”, przyjmującym do wykonania zadania
§ 1. Powiat powierza a Miasto przyjmuje do wykonania zadania Powiatu w zakresie prowadzenia
powiatowej biblioteki publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U.
z 2018 roku poz. 574 ze zm.) i w innych przepisach w szczególności:
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 przez powiatowe i gminne biblioteki
publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5.
§ 2. 1. Przyjęte niniejszym Porozumieniem zadanie Miasto będzie wykonywało za pośrednictwem
Miejskiej Biblioteki im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim, zwanej dalej Biblioteką,
2. W ramach wykonywania zadania objętego Porozumieniem Miasto zapewni możliwość korzystania ze
wszystkich usług i zasobów Biblioteki wszystkim mieszkańcom Powiatu Nowomiejskiego na jednakowych
zasadach,
3. Miasto zobowiązuje się wykonać wszystkie czynności objęte Porozumieniem z zachowaniem zasad
określonych właściwymi przepisami i w sposób zapewniający mieszkańcom dogodny dostęp do usług
Biblioteki, w szczególności przez ustalenie dogodnych dni i godzin pracy Biblioteki.
§ 3. 1. Miasto odpowiada za organizację i funkcjonowanie Biblioteki.
2. Odpowiedzialność za realizację zadań biblioteki powiatowej wobec samorządu powiatowego ponosi
Miasto.
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§ 4. 1. Podstawą finansowania realizacji zadania biblioteki powiatowej są środki określone w budżecie
Powiatu Nowomiejskiego na rok 2019 w kwocie 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).
2. Na realizację zadania objętego Porozumieniem Powiat przekaże Miastu dotację.
3. Środki finansowe będą przekazane przez Powierzającego na konto 86 1020 1752 0000 0202 0139
2109 w terminie do 31.05.2019 roku.
4. Środki o których mowa w ust. 1 należy wykorzystać do dnia 31 grudnia 2019 roku.
5. Środki nie wykorzystane lub wykorzystane niezgodne z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do Powiatu
nie później niż do dnia 15 stycznia 2020 roku.
6. Burmistrz Miasta składa Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście lubawskim roczne sprawozdanie
rzeczowe i finansowe z realizacji powierzonych zadań w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku.
§ 5. 1. Porozumienie zawarte zostaje na rok 2019.
2. Każda ze stron może rozwiązać Porozumienie za miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem na koniec
miesiąca kalendarzowego.
3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron Porozumienia lub nienależytego wykonywania
obowiązków druga strona ma prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia przez
oświadczenie złożone na piśmie.
§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
§ 7. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze strony.
§ 8. Zamiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
MIASTO
Burmistrz Miasta Nowego
Miasta Lubawskiego
Józef Blank

POWIAT
Przewodniczący Zarządu
Powiatu
Andrzej Ochlak
Członek Zarządu Powiatu
Jerzy Czapliński
Skarbnik Powiatu
Halina Bartkowska

