UCHWAŁA NR XX/308/2020
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie woli przejęcia przez Gminę Toszek od Powiatu Gliwickiego zadania w zakresie prowadzenia
powiatowej biblioteki publicznej
Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz.U. z 2020 r., poz.713) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U.
z 2019 r., poz.1479 ze zm.),
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Przejmuje się od Powiatu Gliwickiego zadanie w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki
publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 547 ze zm.), przez Centrum Kultury „Zamek w Toszku”.
§ 2. 1. Przejęcie zadania nastąpi na podstawie porozumienia zawartego między Burmistrzem Toszka,
a Zarządem Powiatu Gliwickiego, które w szczególności określi wysokość wnoszonych przez Powiat Gliwicki
środków finansowych niezbędnych do wykonania zadania oraz zasady ich rozliczania.
2. Upoważnia się Burmistrza Toszka do podpisania w imieniu Gminy Toszek porozumienia, o którym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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Załącznik do uchwały Nr XX/308/2020
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 29 lipca 2020 r.
POROZUMIENIE Nr…
z dnia…
w sprawie woli przejęcia przez Gminę Toszek od Powiatu Gliwickiego zadania w zakresie
prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
Na podstawie art 4 ust, 5 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.
Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), art 19 ust. 3 oraz art. 20 a w zw. z art. 20 ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1479), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r,
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz 23 z późn. zm.) oraz uchwały Rady
Powiatu Gliwickiego nr ...
Powiat Gliwicki z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Zygmunta Starego 17, działającym przez Zarząd
Powiatu reprezentowany przez:
1) Waldemara Dombka — Starostę Gliwickiego;
2) Adama Wojtowicza — Wicestarostę Gliwickiego;
przy kontrasygnacie Pani Marii Owczarzak - Siejko — Skarbnika Powiatu;

᠆ zwany w treści porozumienia „Powiatem”
oraz Gminą Toszek z siedzibą w Toszku, przy ul. Bolesława Chrobrego 2, reprezentowaną przez:
1) Grzegorza Kupczyka — Burmistrza Toszka;
przy kontrasygnacie Pani Danuty Lis — Skarbnika Gminy;

᠆ zwanym w treści porozumienia „Gminą” zawierają niniejsze porozumienie o treści:
§ 1. 1. Powiat powierza Gminie wykonywanie zadań przewidzianych do realizacji przez Powiatową
Bibliotekę Publiczną.
2. Do zadań, o których mowa w ust. 1 należy:
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;
2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno -bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń
międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów
informacyjnych o charakterze regionalnym;
3) udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej;
4) sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez powiatowe i gminne biblioteki publiczne
zadań określonych w art. 27 ust. 5. o bibliotekach;
5) współdziałanie z wojewódzką biblioteką publiczną;
6) wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
3. Realizacja zadań prowadzona będzie przez Bibliotekę funkcjonującą w ramach Centrum Kultury „Zamek
w Toszku” z siedzibą w Toszku przy ul. Zamkowej 10, której organizatorem jest Gmina Toszek, zwanej dalej
„Biblioteką”.
4. Powierzenie wykonywania zadań nastąpi z dniem 1 grudnia 2020 r,
5. Zgromadzone materiały biblioteczne w tym księgozbiory będące w zasobach powiatowej biblioteki
publicznej w Gliwicach zostaną przekazane Gminie odrębnym pismem.
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§ 2. Gmina odpowiada za organizację i funkcjonowanie zadań powiatowej biblioteki publicznej.
§ 3. 1. Na realizację zadań objętych porozumieniem Powiat przekaże w 2020 r. Gminie dotację,
w wysokości 10.000 zł (słownie; dziesięć tysięcy złotych), do 5 grudnia br., na rachunek bankowy wskazany
przez Gminę.
2. Wysokość dotacji na kolejne lata kalendarzowe ustalana będzie aneksami do Porozumienia, stosownie do
wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Powiatu. Dotacja za niepełny rok ulega
proporcjonalnemu zmniejszeniu w stosunku do liczby dni obowiązywania Porozumienia.
3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 mogą być przeznaczone na bieżącą działalność statutową
Biblioteki, w tym między innymi na:
1) proporcjonalne wynagrodzenie dla pracowników merytorycznych i realizujących obsługę księgową, którym
rozszerzono zakres obowiązków o zadania z zakresu obsługi powiatowej biblioteki publicznej;
1) zakup zbiorów i prenumeratę czasopism;
2) zakup urządzeń i pomocy metodycznych niezbędnych do realizacji zadań biblioteki powiatowej;
3) koszty doskonalenia zawodowego bibliotekarzy wykonujących zadania biblioteki powiatowej;
4) koszty działalności kulturalno-oświatowej, informacyjnej i organizacyjnej;
5) inne potrzeby uzgodnione między stronami i umieszczone w rocznym planie wydatków.
4. Zakupione przez Bibliotekę zbiory i sprzęt stają się własnością Biblioteki Centrum Kultury „Zamek
w Toszku”.
5. W przypadku gdy przekazana dotacja nie pokrywa uzasadnionych kosztów realizacji powierzonego
zadania, Strony ustalą w terminie do 30 dni wysokość dodatkowych środków niezbędnych dla prawidłowej
realizacji zadania. Zwiększenie środków nastąpi w drodze aneksu do porozumienia.
§ 4. 1. Gmina składać będzie Powiatowi roczne rzeczowe i finansowe sprawozdania z realizacji zadania,
w terminie do 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni wg przekazanych wytycznych.
2. Powiat ma prawo dokonywania kontroli prawidłowości wykonywania zadań objętych Porozumieniem
i wykorzystania przyznanych środków, w szczególności poprzez wstęp do budynku i pomieszczeń Biblioteki,
wglądu do dokumentacji jak też uprawnienie do żądania wydania kserokopii dokumentów. O zamiarze
i zakresie kontroli Powiat zobowiązany jest poinformować Gminę co najmniej 5 dni robocze przed
zaplanowanym terminem kontroli.
3. Dotacja w części niewykorzystanej w roku budżetowym lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
albo pobrana w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi do budżetu Powiatu na warunkach i w terminach
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
§ 5. 1. Porozumienie zawarte zostaje na czas nieokreślony.
2. Porozumienie może zostać rozwiązane za zgodą obu stron bez zachowania terminu wypowiedzenia, lub
przez oświadczenie złożone przez jedną ze stron wobec drugiej na piśmie, za uprzednim trzymiesięcznym
okresem wypowiedzenia liczonym od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono takie
oświadczenie.
3. W przypadku rozwiązania Porozumienia strony dokonują rozliczenia wykorzystania dotacji za okres
obowiązywania Porozumienia
4. Zmiany do niniejszego Porozumienia dokonywane będą w formie pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.
5. Wszelkie spory w sprawach merytorycznych związanych z działalnością Biblioteki jako powiatowej
biblioteki publicznej będą rozstrzygane przez strony Porozumienia.
§ 6. Porozumienie wchodzi w życie od 1grudnia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
§ 7. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Powiatu, jeden
dla Gminy, jeden egzemplarz dla Centrum Kultury „Zamek w Toszku” oraz jeden dla Centrum Usług
Wspólnych Gminy Toszek.
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§ 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu mają odpowiednie zastosowanie przepisy
aktów prawnych wskazane powyżej na wstępie Porozumienia.
Gmina Toszek

Powiat Gliwicki

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….
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UZASADNIENIE

Powiat Gliwicki zamierza powierzyć Gminie Toszek zadanie związane z prowadzeniem powiatowej
biblioteki publicznej. Na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu na podstawie zawartych porozumień.
Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, zadania powiatowej biblioteki
publicznej może wykonywać m.in. gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoją siedzibę na
obszarze powiatu. Wspomniane wyżej porozumienie może być zawarte po wypełnieniu zapisów art. 18 ust.
2 pkt. 11 ustawy o samorządzie gminnym, tj. po podjęciu stosownej uchwały przez radę gminy.
Porozumienie w szczególności powinno określać wielkość środków finansowych, które Powiat Gliwicki
zamierza przeznaczać na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę Toszek oraz zasady ich
rozliczania. Projekt porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
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