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ANEKS NR 1
z dnia 16 sierpnia 2016 r.
do Porozumienia nr OR.I.031.11.2016 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kunów wykonywania
zadań powiatowej biblioteki publicznej
Strony Porozumienia: Powiat Ostrowiecki z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37 reprezentowany przez: Pana Zbigniewa Dudę – Starostę Pana Eligiusza Micha – Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Magdaleny Zieleń zwany dalej Przekazującym i Gmina Kunów z siedzibą w Kunowie,
ul. Warszawska 45b reprezentowana przez: Pana Lech Łodeja – Burmistrza Miasta i Gminy Kunów przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Agnieszki Żelazowskiej zwana dalej Przyjmującym postanawiają w dniu
16.08.2016 r. dokonać zmian w treści Porozumienia nr OR. I.031.11.2016 zawartego w sprawie powierzenia
Miastu i Gminie Kunów wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej
§ 1. Komparycja Porozumienia nr OR.I.031.11.2016 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kunów wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej otrzymuje brzmienie:
„Strony Porozumienia: Powiat Ostrowiecki z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37 reprezentowany przez: Pana Zbigniewa Dudę – Starostę Pana Eligiusza Micha – Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Magdaleny Zieleń zwany dalej Przekazującym i Gmina Kunów z siedzibą w Kunowie, ul. Warszawska 45b reprezentowana przez: Pana Lech Łodeja – Burmistrza Miasta i Gminy Kunów przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszki Żelazowskiej zwana dalej Przyjmującym”.
§ 2. 1) w § 2 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Odpowiedzialność za realizację zadań biblioteki powiatowej wobec Przekazującego ponosi dyrektor Biblioteki.”;
2) w § 4 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Dotacja niewykorzystana w części do końca roku budżetowego podlega zwrotowi do budżetu Przekazującego w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Przekazującego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak
dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.”;
3) w § 4 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Dotacja na zadanie wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej obejmuje następujące grupy wydatków:
1) wynagrodzenia pracowników, którym rozszerzono zakres obowiązków o zadania związane z realizacją przedmiotu porozumienia,
2) zakup zbiorów i prenumerata czasopism,
3) zakup urządzeń, materiałów biurowych i pomocy metodycznych niezbędnych do realizacji zadań biblioteki powiatowej,
4) koszty szkolenia i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy,

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–2–

Poz. 3109

5) koszty opracowania i publikowania bibliografii regionalnej,
6) koszt działalności kulturalno-oświatowej i informacyjnej,
7) transport, koszty podróży służbowych.”;
4) W § 5 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Rozliczenie dotacji, której termin wykorzystania ustala się do dnia 31 grudnia roku na który została
ona przekazana następować będzie poprzez przedłożenie sprawozdania finansowego wraz z kserokopiami faktur lub innych dowodów księgowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem, opatrzonych
klauzulą „płatność ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Ostrowieckiego w ramach Porozumienia Nr OR.I.031.11.2016” oraz kserokopii przelewu lub polecenia zapłaty.”.
§ 3. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.
§ 4. 1. Aneks nr 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2. Aneks wchodzi w życie w terminie 14 dni od jego ogłoszenia.
§ 5. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
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