
Porozumienie 18/2009 

 

zawarte w dniu 9 stycznia 2009 r. pomiędzy Powiatem Kędzierzyńsko - Kozielskim reprezentowa-

nym przez Zarząd Powiatu w osobach: 

- Józef Gisman - Starosta Powiatu 

- Marek Matczak – Wicestarosta 

 

zwanym dalej Przekazującym 

 

a Gminą Kędzierzyn – Koźle reprezentowaną przez: 

- Wiesława Fąfarę - Prezydenta Miasta  

zwanym dalej Przejmującym 

 

Strony postanawiają, co następuje: 

 

§ 1. Gmina przejmuje do realizacji zadania własne Powiatu obejmujące realizację zadań Powiato-

wej Biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu w zakresie: 

1) gromadzenia, opracowywania i udostępniania materiałów bibliotecznych służących obsłudze po-

trzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o wła-

snym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy; 

2) pełnienia funkcji ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznego; 

3) udzielania bibliotekom pomocy instrukcyjno – metodycznej, na miejscu w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej; 

4) sprawowania nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki zadań okre-

ślonych w art. 27 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, 

poz. 539 z późn. zm.). 

 

§ 2. Zadania, o których mowa w § 1, realizowane będą w zakresie od 1 stycznia 2009 r. do dnia 

31 grudnia 2009 r. przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie - Koźlu Rynek 3. 

 

§ 3.1. Koszt realizacji zadania, o których mowa w § 1 ustala się na kwotę 24.000,00 (dwadzie-

ścia cztery tysiące złotych). 

Kwota, o której mowa w punkcie 1, zostanie przekazana w 3 równych ratach, począwszy od mie-

siąca maja 2009 r., na rachunek Urzędu Miasta Kędzierzyna – Koźla Bank PKO BP O/K-K nr 02 1020 

3668 0000 5702 0264 3229. 

2. I rata do 30 maja – w kwocie 8.000 zł 

II rata do 29 sierpnia – w kwocie 8.000 zł 

II rata do 28 listopada – w kwocie 8.000 zł. 

 

§ 4. Przejmujący zapewnia Przekazującemu bieżący wgląd w realizację powierzonego zadania, 

upoważniając dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie - Koźlu do udostępnienia na 

wniosek Przekazującego pisemnej informacji oraz do udostępnienia prowadzonej ewidencji lub ustale-

nia innego sposobu kontroli, umożliwiającego stwierdzenie wykonania zadania. 

 

§ 5. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem spowoduje jej zwrot wraz z odsetkami 

podatkowymi, które będą naliczane od dnia przekazania środków dla Gminy.  

 

§ 6. Przejmujący sporządzi sprawozdanie kwartalne z wydatków na druku Rb – 50 i przekaże do 

Przekazującego w terminie 10 dni do końca okresu sprawozdawczego. 

 

§ 7. Niewykorzystane środki w roku budżetowym winny zostać zwrócone dla Starostwa Powia-

towego na rachunek PKO BP S.A. O/K-Koźle, nr 98102037140000480201055565 w terminie do 24 

grudnia 2009 r. 

 

§ 8. Niniejsze porozumienie wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 9. Koszt publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poniesie Przekazujący. 

 

§ 10. Porozumienie sporządzono w 4 egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron. 

 



Powiat:    Gmina: 

 

Starosta   Prezydent Miasta 

Józef Gisman   Wieslaw Fąfara 

 

Wicestarosta 

Marek Matczak 


