UCHWAŁA NR 404/XVII/2019
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie połączenia
samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Piasecznie oraz utworzenia i prowadzenia wspólnej samorządowej
instytucji kultury pod nazwą „Biblioteka Publiczna w Piasecznie”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 21 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 ze zm.), art. 13 ust. 1 i 4 ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r., poz. 1479)
oraz na podstawie uchwały
Nr 129/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zamiaru połączenia
samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Piasecznie i Uchwały Nr 184/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia
10 kwietnia 2019 w sprawie zmiany uchwały nr 129/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia
13 marca 2019 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Piaseczno i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie, Rada Miejska w Piasecznie
uchwala co następuje:
§ 1.
Zmianie ulega Załącznik nr 1 do Uchwały NR 395/XVI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia
13 listopada 2019 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Piaseczno i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie oraz utworzenia
i prowadzenia wspólnej samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Biblioteka Publiczna w Piasecznie”
i otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Piotr Obłoza
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Załącznik do uchwały Nr 404/XVII/2019
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 11 grudnia 2019 r.
UMOWA
w sprawie utworzenia, prowadzenia i finansowania wspólnej instytucji kultury
pod nazwą BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PIASECZNIE
zawarta w Piasecznie dnia ……………………2019 r. pomiędzy:
Gminą Piaseczno, zwaną dalej „Gminą” reprezentowaną przez Burmistrza Miasta
i Gminy Piaseczno Daniela Putkiewicza,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Piaseczno Agnieszki Kowalskiej,
a
Powiatem Piaseczyńskim, zwanym dalej „Powiatem”, reprezentowanym przez Zarząd
Powiatu Piaseczyńskiego w osobach:
1.
Wicestarostę Piaseczyńskiego Zdzisława Lisa
2.
Członka Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego Ewę Lubianiec
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Tadeusza Waśkiewicza,
zwanych dalej „Stronami”
Mając na uwadze konieczność podniesienia merytorycznych i organizacyjnych możliwości
instytucji kultury, zapewnienie skutecznej realizacji ich celów statutowych w Powiecie
Piaseczyńskim, jak i w Gminie Piaseczno, Strony postanowiły zawrzeć umowę, w której zgodnie
postanawiają, co następuje:
§1
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.) Strony zawierają
niniejszą Umowę, której przedmiotem jest prowadzenie Biblioteki Publicznej
w Piasecznie, jako wspólnej instytucji kultury od dnia 1 stycznia 2020 r.
§2
1. Z dniem 1 stycznia 2020 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Piasecznie oraz Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno ulegają połączeniu w Bibliotekę Publiczną
w Piasecznie, zwaną dalej „Biblioteką”, która jest prowadzona jako wspólna instytucja
kultury Powiatu i Gminy. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Piaseczno.
2. Wspólna instytucja kultury prowadzona jest na zasadach partnerstwa, przy zapewnieniu
przez Strony jak najlepszych możliwości realizacji celów, dla jakich została utworzona
Biblioteka, w oparciu w szczególności o przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej oraz ustawy o bibliotekach, jak również postanowienia statutu
i innych aktów wewnętrznych Biblioteki.
3. Z dniem 1 stycznia 2020 r. Biblioteka zostaje wpisana do rejestru kultury prowadzonego
przez Gminę Piaseczno. Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
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działalności kulturalnej Powiat i Gmina stają się współorganizatorami Biblioteki na zasadach
określonych w niniejszej Umowie.
4. Siedziba Biblioteki będzie mieściła się w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II 55.
5. Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby połączonych instytucji kultury zostanie dokonane
w ramach planowanego budżetu Biblioteki.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

§3
Prowadzenie Biblioteki jako wspólnej instytucji kultury polegać będzie w wymiarze
finansowym na zapewnieniu przez Powiat i Gminę z ich budżetów, zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz innych przepisów prawa, środków na pokrycie kosztów
funkcjonowania Biblioteki.
Strony zobowiązują się do finansowania prowadzenia działalności Biblioteki w formie
dotacji podmiotowej poczynając od dnia 1 stycznia 2020 r.
Strony określają, iż wielkość środków wnoszonych przez Strony, niezbędnych do
prowadzenia działalności przez Bibliotekę na jej działalność będzie ustalana przez Strony w
zakresie pokrywającym wymagania związane z prawidłowym funkcjonowaniem instytucji
na dany rok kalendarzowy na podstawie projektu planu finansowego i planu pracy
przedstawionego przez Bibliotekę w terminie do 30 września każdego roku.
Projekt planu finansowego i planu pracy będzie uwzględniał zwłaszcza zabezpieczenie
kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników, kosztami stałymi ponoszonymi
w związku z funkcjonowaniem Biblioteki, a także uwzględniał środki finansowe na realizację
zadań statutowych instytucji.
Przychody własne na dany rok budżetowy Biblioteka przeznacza na rozwój instytucji,
w tym koszty działalności bieżącej i zobowiązania. Biblioteka, jako wspólna instytucja
kultury, może otrzymywać dodatkowe środki na wydatki majątkowe i inwestycyjne od
każdej ze Stron, zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez konieczności aneksowania
niniejszej Umowy.
Każda ze Stron może zwiększyć w trakcie roku budżetowego środki finansowe dla Biblioteki.
O dokonanym zwiększeniu informuje się drugą Stronę.

§4
1. Dyrektor Biblioteki powołany jest w trybie określonym w ustawie o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej. Powołania i odwołania Dyrektora dokonuje
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno w uzgodnieniu z Zarządem Powiatu Piaseczyńskiego.
2. Strony postanawiają, iż do czasu upływu okresu powołania Dyrektorem Biblioteki będzie
dotychczasowy Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno.
§5
Statut Biblioteki zostanie nadany uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie, po uzgodnieniu z Radą
Powiatu Piaseczyńskiego.
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§6
Majątek ruchomy oraz księgozbiory połączonych instytucji z chwilą wpisania do rejestru
instytucji kultury stanowić będę mienie Biblioteki.
§7
Instytucja kultury utworzona w wyniku połączenia przejmuje zobowiązania
i wierzytelności łączonych podmiotów, które powstały przed ich połączeniem.
§8
Pracownicy połączonych instytucji kultury stają się z dniem 1 stycznia 2020 r. pracownikami
Biblioteki, a Biblioteka przejmuje wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy.
§9
1. Dyrektor Biblioteki składa sprawozdania z wykonania zadań w zakresie rzeczowym
i finansowym, zgodnie z obowiązującymi odrębnie przepisami:
a) oryginały Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno,
b) kopie sprawozdań Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego.
2. Dyrektor Biblioteki składa materiały dotyczące planowania Burmistrzowi Miasta i Gminy
Piaseczno oraz Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego, zgodnie z obowiązującymi u każdej ze
Stron procedurami.
3. Dyrektor Biblioteki składa roczne sprawozdanie finansowe do zatwierdzenia przez Gminę.
Ponadto Dyrektor Biblioteki składa Powiatowi dokument zatwierdzający to sprawozdanie.
§ 10
1. Strony niniejszej Umowy zgodnie postanawiają, iż nadzór nad funkcjonowaniem Biblioteki,
poza uprawnieniami poszczególnych Stron Umowy wynikającymi ze statutu Biblioteki,
sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.
2. Każdy z Organizatorów zachowuje prawo do samodzielnego nadzoru i kontroli w stosunku
do środków, które przekazuje na rzecz Biblioteki.

1.
2.

3.

4.

§ 11
Podział bądź likwidacja Biblioteki następować będzie w trybie przewidzianym w ustawie
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawie o bibliotekach.
Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku podziału bądź likwidacji Biblioteki majątek
ruchomy i księgozbiory powracają i odpowiednio stają się własnością Powiatu i Gminy
zgodnie z protokołem połączenia bądź likwidacji. Majątek ruchomy i księgozbiór Biblioteki
zostanie podzielony pomiędzy Strony na podstawie oddzielnej umowy, z uwzględnieniem
majątku ruchomego i księgozbioru nabytego za wniesioną dotację podmiotową od czasu
połączenia Biblioteki, do czasu likwidacji Biblioteki.
Strony niniejszej Umowy, działając na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej, zgodnie postanawiają, iż z chwilą likwidacji Biblioteki
zobowiązania i wierzytelności Biblioteki Strony uregulują w częściach równych.
Połączenia, podziału lub likwidacji Biblioteki dokonuje Gmina w uzgodnieniu z Powiatem na
warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
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5. Akt o likwidacji Biblioteki wydaje Gmina.

1.
2.

3.
4.

§ 12
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
Umowa może zostać rozwiązana, przez każdą ze Stron, po upływie półrocznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku budżetowego, w którym mija okres
wypowiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
W przypadku pozyskania przez Bibliotekę środków zewnętrznych niniejsza Umowa nie
może być rozwiązana przed upływem terminów utrzymania trwałości projektów.
Po rozwiązaniu Umowy, Biblioteki stają się z powrotem instytucjami samorządowymi
Powiatu i Gminy. Majątek ruchomy i księgozbiór Biblioteki zostaje podzielony pomiędzy
Strony zgodnie z § 11 ust. 2.

§ 13
Wszelkie zmiany Umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w
formie aneksu.
§ 14
Umowa zostaje sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej
ze Stron.
§ 15
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

POWIAT

GMINA

……………………………..………

…..……………………..………

……………………………..………

…..……………………..………
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UZASADNIENIE
W związku z koniecznością dokonania zmian w § 7 Umowy w sprawie utworzenia,
prowadzenia i finansowania wspólnej instytucji kultury pod nazwą BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W PIASECZNIE – paragraf 7 otrzymuje brzmienie:
Instytucja
kultury
utworzona
w
wyniku
połączenia
przejmuje
i wierzytelności łączonych podmiotów, które powstały przed ich połączeniem.

Id: D0C4B452-EBB2-433F-B415-E58D228E61FF. Podpisany

zobowiązania

Strona 1

