
 

 

POROZUMIENIE NR 1/2019 

STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO 

z dnia 1 lipca 2019 r. 

pomiędzy  Miastem Łomża reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Mariusza Chrzanowskiego, 

a  Powiatem Łomżyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 

1. Lech  Marek  Szabłowski  –  Starosta Łomżyński, 

2. Maria  Dziekońska  –  Wicestarosta 

Na podstawie art. 19 ust. 3, art. 20a w związku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 574, 1669) oraz art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8 a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz uchwały Nr VIII/45/2019 Rady Powiatu 

Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powierzenia zadań  należących do wykonania  

przez powiatową bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia w tym zakresie 

porozumienia z Miastem Łomża,  strony ustalają, co następuje: 

§ 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży przyjmuje do realizacji na terenie Powiatu Łomżyńskiego 

zadania biblioteki powiatowej określone w art. 20 ust. 1 pkt. 1, 2, 4 i 5 ustawy o bibliotekach, tj.: 

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, w tym prowadzenie Kroniki 

Powiatu Łomżyńskiego, 

2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń 

międzybibliotecznych, opracowanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów 

informacyjnych o charakterze regionalnym, 

3) udzielanie bibliotekom gminnym z terenu Powiatu Łomżyńskiego pomocy instrukcyjno - metodycznej 

i szkoleniowej, 

4) sprawowanie nadzoru metodycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań 

określonych w art. 27 ust. 5 ustawy o bibliotekach. 

§ 2. Na realizację zadań określonych w § 1 porozumienia w 2019 roku Powiat  Łomżyński przekaże Miastu 

Łomża kwotę w wysokości 46 000 PLN /słownie: czterdzieści sześć  tysięcy  złotych/: 

1) I rata zostanie przekazana w terminie do 31 lipca 2019 r. – w wysokości  7 700,00 zł, 

2) pozostałe raty do końca  każdego miesiąca za dany miesiąc w wysokości 7 660 zł. 

§ 3. Kwota wymieniona w § 2 będzie wydatkowana na: 

1) refundację  zakupów księgozbioru  i prasy, 

2) organizację  konkursów i spotkań autorskich, 
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3) organizację  seminariów szkoleniowych, pomocy instrukcyjno – metodycznej, 

4) podróże służbowe, 

5) zakup paliwa, 

6) koszty naprawy i ubezpieczenia samochodu, 

7) refundację kosztów korespondencji i rozmów telefonicznych, 

8) zakup materiałów biurowych. 

§ 4. Miejska Biblioteka Publiczna w  Łomży  składa Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego sprawozdania 

rzeczowe i finansowe z realizacji powierzonych zadań zgodnie z zasadami i terminami określonymi w ustawie 

o finansach publicznych. 

§ 5. Środki finansowe wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi na konto Powiatu 

najpóźniej do dnia 15 stycznia 2020 roku. 

§ 6. 1. Powiat ma prawo kontroli prawidłowości wykonywania zadań objętych Porozumieniem 

i wykorzystania przyznanych środków. 

2. O zamierzonej kontroli Powiat jest zobowiązany powiadomić Miasto Łomża na co najmniej 7 dni 

roboczych wcześniej. 

§ 7. Odpowiedzialność za realizację porozumienia wobec Powiatu Łomżyńskiego ponosi dyrektor Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Łomży. 

§ 8. 1. Porozumienie zawarte jest na okres od 1 lipca 2019 roku  do 31 grudnia 2019 roku. 

2. Każda ze stron może rozwiązać Porozumienie za trzymiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem 

ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

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

§ 10. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 11. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego.  

 Starosta Łomżyński 

Lech Marek Szabłowski 

Wicestarosta 

Maria Dziekońska 

Prezydent Miasta Łomża 

Mariusz Chrzanowski 
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