
 

 

ANEKS NR 3/2017 

 

z dnia 6 czerwca 2017 r. 

do Porozumienia z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę 

Staszów zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki 

publicznej dla Powiatu Staszowskiego pomiędzy: 

Powiatem Staszowskim mającym swą siedzibę w Staszowie przy ul. Józefa Piłsudskiego 7, 

reprezentowanym przez: 

1. Pana Michała Skotnickiego - Starostę Staszowskiego 

2. Pana Tomasza Fąfarę – Wicestarostę przy kontrasygnacie 

3. Skarbnika – Pani Jolanty Piotrowskiej 

- a Miastem i Gminą Staszów reprezentowaną przez: 

1. Pana Leszka Kopcia – Burmistrza Miasta i Gminy Staszów przy kontrasygnacie 

2. Skarbnika Miasta i Gminy Staszów – Pani Joanny Pokory 

§ 1.  W Porozumieniu z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Staszów 

zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla 

Powiatu Staszowskiego wprowadza się następujące zmiany: 

-  w § 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Dotacja celowa niezbędna do realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej w 2017 roku wynosi 

40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). 

a) Wysokość dotacji celowej na kolejne lata kalendarzowe ustalana będzie aneksem do Porozumienia, 

stosownie do środków przewidzianych na ten cel w budżecie Powiatu. 

b) Dotacja celowa będzie przekazywana przez Powiat przelewem na rachunek bankowy Gminy jednorazowo 

w terminie 30 dni po podpisaniu Aneksu, o którym mowa w ppkt. a).    Przyznane środki stają się podstawą 

gospodarki finansowej Biblioteki w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej. 

-  w § 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Gmina Staszów składa rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu powiatu zawierające ocenę 

merytoryczną i finansową realizacji zadania w terminie do 30 stycznia roku następnego. 

-  w § 2 pkt. 5 otrzymuje brzmienie: 

5. Zbiory biblioteczne i sprzęt zakupione ze środków dotacji celowej przekazanych Gminie Staszów przez 

Powiat Staszowski na realizację przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Staszów zadań powiatowej 

biblioteki publicznej stają się własnością biblioteki. 
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-  do § 2 dodaje się pkt.6, 7 i 8 w brzmieniu: 

6. Gmina Staszów zobowiązana jest do wykorzystania otrzymanych środków dotacji celowej w terminie do 

dnia 31 grudnia danego roku budżetowego. Środki niewydatkowane należy zwrócić do dnia 31 stycznia 

następnego roku na rachunek bankowy Powiatu Staszowskiego nr BS Staszów 23 9431 0005 2001 0021 8199 0001. 

7. Wykorzystanie dotacji następuje w szczególności przez zapłatę za zrealizowane zadanie na które dotacja 

była udzielona. 

8. Dotacja celowa wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na rachunek bankowy 

Powiatu Staszowskiego nr BS Staszów 23 9431 0005 2001 0021 8199 0001 wraz z odsetkami w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia tej okoliczności. 

-  w § 6 dodaje się pkt. 6 w brzmieniu: 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem stosuje się przepisy ustawy o finansach 

publicznych i kodeksu cywilnego. 

§ 2.  Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie. 

§ 3.  Aneks sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

§ 4. Aneks do Porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 5.   Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów 
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