
         

POROZUMIENIE                                   
zawarte dnia ____________________2004 r. 

pomiędzy 
 
Powiatem Gryfińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Gryfinie w osobach: 
1.  Ewa De La Torre – Przewodniczący Zarządu 
2.  Adam Nycz – Członek Zarządu 

zwanym dalej „Powierzającym” 
 
a 
 
Miastem i Gminą Chojna, reprezentowanym przez: 
1.  Wojciecha Konarskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Chojna 

zwanym dalej „Przyjmującym” 
 

w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Chojna prowadzenia zadań z zakresu powiatowej 
biblioteki publicznej na obszarze powiatu gryfińskiego poprzez Miejską Bibliotekę Publiczną          
w Chojnie /podstawa prawna: /art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach       
(Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z póżn. zm.). 
 

§ 1 
 

1. Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnie, z siedzibą przy Pl. Konstytucji 3 Maja, zwanej dalej 
„Biblioteką” powierza się wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze gmin: 
Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko Zdrój. 

2. Do zadań, o których mowa w ust. 1 należą: 
1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze 

potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących 
wiedzy o 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. 

  
§ 2 

 

1. „Powierzający” zobowiązuje się przekazać „Bibliotece” środki niezbędne do realizacji zadań 
określonych w 1, zwane dalej „dotacją” w wysokości ustalonej w planie wydatków w budżecie 
Powiatu Gryfińskiego na dany rok. 

2. W 2004 roku na zadania określone w § 1 ustala się dotację w wysokości 5. 000 zł (słownie: pięć 
tysięcy). 

3. Dotacja, o której mowa w ust. 3 zostanie przekazana przez „Przekazującego” w terminie do dnia 
________________ 2004 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy Chojna nr: Bank Spółdzielczy w 
Chojnie 93700007 – 664 – 3600 – 0. 

4. Wysokość dotacji przyznawanych „Bibliotece” przez „Powierzającego”  będzie corocznie uzgadniana 
w terminach określonych odrębnymi przepisami dla sporządzenia projektu budżetu i aktualizowana        
w formie aneksu do niniejszego porozumienia. 

5. Od wysokości przyznanej dotacji zależeć będzie zakres realizacji zadań. 
 
 



 
§ 3 

 

1. Przyjmująca dotację „Biblioteka” składa „Powierzającemu”  sprawozdanie z wykonania zadań 
określonych w § 1 w zakresie rzeczowym i finansowym wraz z częścią opisową w terminie do dnia 
___________________ 2004 r. 

2. „Biblioteka” jest zobowiązana zwrócić kwotę dotacji wraz z ustawowymi odsetkami naliczonymi od 
dnia otrzymania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku wykorzystania dotacji na inne cele niż 
określone w § 1 w terminie do dnia ____________________ 2004 r. 

3. „Powierzający” zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania zadań i wglądu w dokumenty 
„Przyjmującego” w części dotyczącej ich realizacji. 

 
§ 4 

 

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 
2. W przypadku rozwiązania porozumienia strony dokonują rozliczenia wykorzystania dotacji za okres 

obowiązywania ustaleń porozumienia. 
3. Wypowiedzenie niniejszego porozumienia może nastąpić przez każdą ze stron z zachowaniem                 

3 miesięcznego wypowiedzenia. 
 

§ 5 
 

Strony zgodnie postanawiają rozwiązać z dniem ___________________ 2004 r. porozumienie zawarte 
dnia 18 października 2000 r. 
 

§ 6 
 

W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 

§ 7 
 

1. Porozumienie sporządza się w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. 
2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
 

§ 8 
 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
            „Powierzający”:                         „Przyjmujący”: 
 
 


