
RadaPowiatuGrodziskiego

UCHWALA NR 265/XLI/2010
RADY POWIATU GRODZISKlEGO

z dnia 25 marca 2010 roku

w sprawie zmiany uchwaly nr 159/XXII/2008 Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 wrzesnia 2008 roku w sprawie powierzenia funkcji biblioteki

powiatowej Bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Na podstawie art.12 pkt 8a oraz art.5 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
roku o samorzadzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 200 l r. Nr 142poz.
1592 z pózniejszymi zmianami) w zwiazku z art.19 ust.3 ustawy z dnia 27
czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z pózniejszymi
zmianami) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala co nastepuje:

§ l

W zalaczniku do uchwaly nr 159/XXII/2008 Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 wrzesnia 2008 roku w sprawie powierzenia funkcji biblioteki
powiatowej Bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki wprowadza sie
nastepujaca zmiane:
§2 punkt 9 otrzymuje brzmienie:

" Srodki o których mowa w ust. l obejmuja nastepujace grupy wydatków:
a) wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych specjalnie do realizowania
zadan biblioteki powiatowej wraz z pochodnymi ( zakladowy fundusz nagród,
odpisy na ZUS, FP, FS, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe ),
b) dodatek specjalny dla dyrektora w wysokosci 40 % wynagrodzenia
zasadniczego i dla glównej ksiegowej w wysokosci 200/0wynagrodzenia
zasadniczego,
c) zakup zbiorów metodycznych i prenumerate czasopism fachowych,
d) zakup urzadzen i pomocy metodycznych niezbednych do realizacji zadan
biblioteki powiatowej,
e) koszty szkolenia i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy,
f) koszty dzialalnosci kulturalno-oswiatowej i informacyjnej,
g) koszty opracowania i publikowania bibliografii regionalnej,
h) koszty podrózy sluzbowych,
i) inne potrzeby uzgodnione miedzy stronami porozumienia i umIeszczane w
rocznym planie wydatków."
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§2

Upowaznia sie Zarzad Powiatu do podpisania aneksu do porozumienia o tresci
zawartej w § l niniejszej uchwaly.

§3

Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi Powiatu Grodziskiego.

§4

Aneks do porozumienia podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym
Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Uchwala wchodzi w zycie z dniem pojecia.
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