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ANEKS NR 6
z dnia 23 marca 2016 roku
do Porozumienia Nr V/46/KD/5109/07 z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie powierzenia do
prowadzenia Powiatowi Gorlickiemu wojewódzkiej instytucji kultury Muzeum
– Dwory Karwacjanów i Gładyszów
zawarty w Krakowie pomiędzy:
Województwem Małopolskim z siedzibą ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji:
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, NIP 676-21-78-337 REGON 351554287, reprezentowanym przez Marszałka
Województwa Małopolskiego Pana Jacka Krupę oraz Członka Zarządu Województwa Małopolskiego Pana
Leszka Zegzdę
a Powiatem Gorlickim z siedzibą ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice, NIP 738-179-84-63 REGON 491893150,
reprezentowanym przez Starostę Gorlickiego Pana Karola Górskiego oraz Wicestarostę Gorlickiego Pana
Jerzego Nalepkę
§ 1. Do Porozumienia nr V/46/KD/5109/07 zawartego pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem
Gorlickim w dniu 19 grudnia 2007 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Dotychczasowy § 4 ust 3 otrzymuje brzmienie: „Województwo zobowiązuje się, że w kolejnych latach
wysokość dotacji celowej zostanie utrzymana na poziomie 710 050 zł, powiększonym o równowartość
dodatkowych środków finansowych, niezagwarantowanych niniejszym porozumieniem, przekazanych z budżetu
Powiatu w trybie § 5 z zastrzeżeniem ust. 7. Dodatkowe środki, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego
ustępu, przekazane będą na podstawie stosownej uchwały właściwego organu Powiatu, przedłożonej w terminie
do 30 czerwca danego roku kalendarzowego. Uchwały właściwego organu Powiatu przedłożone po tym terminie
nie stanowią podstaw do roszczeń wobec Województwa.”
2. Dotychczasowy § 8 ust 1 otrzymuje brzmienie: Projekt planu rzeczowo-finansowego Muzeum na kolejny
rok budżetowy będzie uzgadniany przez strony porozumienia w trybie i terminach przyjętych dla instytucji
kultury, dla których Województwo pełni funkcję organizatora, w oparciu o aktualną Instrukcję planowania zadań
budżetowych przez departamenty i komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego oraz jednostki organizacyjne Województwa Małopolskiego.
3. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.
§ 2. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku
urzędowym.
§ 3. Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Województwa, dwa dla
Powiatu.
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§ 4. Strony przyjmują tekst ujednolicony porozumienia, o którym mowa w § 1, uwzględniający zmiany
wprowadzone aneksem nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego aneksu.
Województwo Małopolskie

Powiat Gorlicki

Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Krupa

Starosta
Karol Górski

Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
Leszek Zegzda

Wicestarosta
Jerzy Nalepka
Załącznik Nr 1
do Aneksu Nr 6
do Porozumienia Nr V/46/KD/5109/07
z dnia 19 grudnia 2007 roku

Tekst ujednolicony
POROZUMIENIE
w sprawie powierzenia do prowadzenia Powiatowi Gorlickiemu wojewódzkiej instytucji kultury Muzeum
– Dwory Karwacjanów i Gładyszów
zawarte w dniu 19 grudnia 2007 roku w Krakowie pomiędzy
Województwem Małopolskim z siedzibą ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji:
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, NIP 676-21-78-337 REGON 351554287, reprezentowanym przez Marszałka
Województwa Małopolskiego Pana Jacka Krupę oraz Członka Zarządu Województwa Małopolskiego Pana
Leszka Zegzdę, zwanym dalej Województwem
a
Powiatem Gorlickim z siedzibą ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice, REGON 491893150, reprezentowanym przez
Starostę Gorlickiego Pana Karola Górskiego oraz Wicestarostę Gorlickiego Pana Jerzego Nalepkę, zwanym dalej
Powiatem
Mając na względzie prawidłową działalność merytoryczną oraz rozwój Muzeum - Dwory Karwacjanów
i Gładyszów, strony porozumienia, postanawiają współdziałać na rzecz dalszego rozwoju Muzeum,
a w szczególności na rzecz wyjątkowego pod względem historycznym i architektonicznym zespołu obronnego
w Szymbarku, w tym poprzez efektywne pozyskiwanie środków finansowych, w tym poprzez ewentualne
zwiększanie wysokości dotacji celowej z budżetu Województwa i budżetu Powiatu, w kolejnych latach.
Na podstawie:
 art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa,
 art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym,
 uchwały Nr XII/93/07 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 25 października 2007 roku w sprawie przejęcia
realizacji zadania Województwa Małopolskiego w postaci prowadzenia samorządowej instytucji kultury pod
nazwą Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów,
 uchwały Nr XIII/158/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie
powierzenia Powiatowi Gorlickiemu zadania Województwa Małopolskiego w postaci prowadzenia
samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów,
strony ustalają, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 stycznia 2008 roku Województwo powierza, a Powiat przejmuje do realizacji zadanie własne
województwa w postaci prowadzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum – Dwory
Karwacjanów i Gładyszów, zwanej dalej Muzeum, wraz z uprawnieniami i obowiązkami ustawowo
przypisanymi organizatorowi, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1, 1 a i 2.
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§ 2. Powiat realizować będzie zadanie, o którym mowa w § 1 zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach, ustawą z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz z założeniami polityki kulturalnej Województwa.
§ 3. 1. Muzeum jest instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury Województwa.
1a Statut Muzeum nadaje Województwo.
2. Dyrektora Muzeum powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Małopolskiego, po uzyskaniu pozytywnej
opinii Zarządu Powiatu Gorlickiego.
3. Województwo jest uprawnione do kontroli i oceny realizacji zadania, o którym mowa w § 1.
§ 4. 1. Z tytułu realizacji przejętego od Województwa zadania, Województwo będzie przekazywać
Powiatowi corocznie dotację celową na pokrycie kosztów działalności bieżącej Muzeum.
2. Wysokość rocznej dotacji celowej z budżetu Województwa, o której mowa w ust. 1 w roku 2008 ustala się
na poziomie 450 tys. zł.
2a Wysokość rocznej dotacji celowej z budżetu Województwa, o której mowa w ust. 1 w roku 2009 ustala
się na poziomie 550 tys. zł.
2b Wysokość rocznej dotacji celowej z budżetu Województwa, o której mowa w ust. 1, w roku 2011 ustala
się na poziomie 710 tys. zł.
3. Województwo zobowiązuje się, że w kolejnych latach wysokość dotacji celowej zostanie utrzymana na
poziomie 710 050 zł, powiększonym o równowartość dodatkowych środków finansowych,
niezagwarantowanych niniejszym porozumieniem, przekazanych z budżetu Powiatu w trybie § 5 z zastrzeżeniem
ust. 7. Dodatkowe środki, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, przekazane będą na
podstawie stosownej uchwały właściwego organu Powiatu, przedłożonej w terminie do 30 czerwca danego roku
kalendarzowego. Uchwały właściwego organu Powiatu przedłożone po tym terminie nie stanowią podstaw do
roszczeń wobec Województwa.
3a Województwo przekaże Powiatowi informację o projektowanej wysokości dotacji celowej na dany rok
budżetowy w terminie określonym w art. 248 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
oraz informację o ostatecznej wysokości dotacji celowej na dany rok budżetowy w terminie określonym
w art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
3b Województwo, na podstawie udokumentowanych zobowiązań dotyczących dofinansowania
działalności Muzeum, dokumentów przedłożonych przez właściwe podmioty, w tym wymienione w ust. 4
i w § 6 w terminie do 30 czerwca danego roku kalendarzowego, zwiększy corocznie poziom dotacji celowej
na dany rok budżetowy, w wysokości nie mniejszej niż środki pozyskane dodatkowo. Udokumentowane
zobowiązania właściwych podmiotów przedłożone po tym terminie nie stanowią podstaw do roszczeń wobec
Województwa. Powyższe zobowiązanie, nie obejmuje środków, o których mowa w ust. 1 oraz dodatkowego
wsparcia finansowego z budżetu Województwa udzielonego w danym roku kalendarzowym.
4. Dotacja celowa Województwa może być powiększana o środki pozyskiwane na ten cel przez
Województwo z innych źródeł, między innymi od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym zwłaszcza
od Gminy Miejskiej Gorlice, Gminy Gorlice oraz Gminy Sękowa.
5. Dotacja celowa Województwa, o której mowa w ust. 1, przekazywana będzie do budżetu Powiatu
w miesięcznych ratach, w wysokości 1/12 rocznej dotacji, w terminie do 20-go każdego miesiąca.
6. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 5 Powiatowi przysługują odsetki
w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych.
7. W 2013 roku zwiększa się wysokość rocznej dotacji celowej z budżetu Województwa, ustalonej zgodnie
z ust. 3, o kwotę 34 895 zł. Dotacja w wysokości 34 895 zł zostanie przekazana Powiatowi w terminie do 27
grudnia 2013 roku.
8. W 2014 roku zwiększa się wysokość rocznej dotacji celowej z budżetu Województwa, ustalonej zgodnie
z ust. 3, o kwotę 24 475 zł.
§ 5. Powiat zobowiązuje się do udzielania corocznej dotacji celowej, z przeznaczeniem na działalność
Muzeum, w wysokości nie mniejszej niż 50 tys. zł.
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§ 6. 1. Muzeum może ubiegać się o dodatkowe wsparcie z budżetów samorządów na realizację konkretnych
przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych i rozwojowych.
2. Zasady dofinansowania przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 będą regulowane odrębnymi umowami.
§ 7. 1. Strony umowy podejmą działania mające na celu remont i rewaloryzację zabytkowego zespołu dworu
obronnego w Szymbarku.
2. Po zakończeniu inwestycji, o której mowa w ust. 1 strony umowy zweryfikują wysokość dotacji celowej
dla Muzeum, w oparciu o analizę finansowo-rzeczową działalności instytucji.
§ 8. 1. Projekt planu rzeczowo-finansowego Muzeum na kolejny rok budżetowy będzie uzgadniany przez
strony porozumienia w trybie i terminach przyjętych dla instytucji kultury, dla których Województwo pełni
funkcję organizatora, w oparciu o aktualną Instrukcję planowania zadań budżetowych przez departamenty
i komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz jednostki organizacyjne
Województwa Małopolskiego.
2. Muzeum zobowiązane jest do przedstawiania Powiatowi:
a) półrocznego sprawozdania merytorycznego w terminie do 10 lipca danego roku kalendarzowego oraz
rocznego sprawozdania merytorycznego do 23 stycznia następnego roku kalendarzowego;
b) informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze oraz sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego w terminach określonych w art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych;
c) sprawozdania Rb-N i Rb-Z w terminach określonych dla sprawozdawczości budżetowej,
d) sprawozdania finansowego (bilansu), o którym mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości,
e) rozliczenia dotacji celowej w terminie do 25 stycznia następnego roku kalendarzowego wg wzoru określonego
w aktualnej Instrukcji planowania zadań budżetowych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego oraz jednostki organizacyjne Województwa Małopolskiego.
3. Powiat zobowiązuje się do przedkładania Województwu:
a) półrocznego sprawozdania merytorycznego w terminie do 15 lipca danego roku kalendarzowego oraz
rocznego sprawozdania merytorycznego do 28 stycznia następnego roku kalendarzowego,
b) informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze w terminie określonym w art. 266
ust 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz sprawozdania rocznego z wykonania
planu finansowego w terminie określonym w art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych,
c) sprawozdania finansowego (bilansu) w terminie 14 dni po zatwierdzeniu,
d) rozliczenia dotacji celowej w terminie do 30 stycznia następnego roku kalendarzowego wg wzoru określonego
w aktualnej Instrukcji planowania zadań budżetowych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego oraz jednostki organizacyjne Województwa Małopolskiego, wskazując które
rodzaje poszczególnych wydatków zostały pokryte z dotacji Województwa. Województwo przekaże
Powiatowi informację o aktualnej Instrukcji planowania zadań budżetowych przez Departamenty Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz jednostki organizacyjne Województwa Małopolskiego
wraz z informacją, o której mowa w § 4 ust. 3a.
§ 8a. 1. Powiat zobowiązuje się do:
a) wykorzystania przekazanej dotacji celowej, o której mowa w § 4 ust. 1
w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.
b) zwrócenia niewykorzystanej części przekazanej dotacji celowej, o której mowa w § 4 ust. 1 w terminie do dnia
30 stycznia następnego roku na rachunek bankowy Województwa.
2. Od dotacji celowej zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 1 lit. b nalicza się odsetki w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin
zwrotu.
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3. Dotacja celowa wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej
wysokości podlega zwrotowi na zasadach i w trybie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§ 9. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nie określony.
2. Porozumienie ulega rozwiązaniu na skutek:
a) zgodnej woli stron,
b) wypowiedzenia porozumienia przez jedną ze stron z zachowaniem 6-miesiecznego okresu wypowiedzenia, ze
skutkiem od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym dokonano wypowiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 3
i 4.
3. W przypadku nie wywiązania się przez Województwo z obowiązku udzielenia dotacji, o której mowa
w § 4 ust. 1 Powiat może rozwiązać porozumienie, przy zachowaniu 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
4. Województwo zastrzega sobie prawo wypowiedzenia porozumienia ze skutkiem natychmiastowym
w razie stwierdzenia uchybień w realizacji powierzonego Powiatowi zadania, jeśli wezwanie Powiatu do
usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie nie odniesie skutku.
5. Wypowiedzenie porozumienia wymaga dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej
w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
§ 11. Wszelkie spory na tle wykonania porozumienia strony poddają rozpoznaniu właściwych rzeczowo
i miejscowo sądów powszechnych.
§ 12. Niniejsze porozumienie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu
w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
§ 13. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Województwa,
dwa dla Powiatu.
Województwo Małopolskie

Powiat Gorlicki

Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Krupa

Starosta
Karol Górski

Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
Leszek Zegzda

Wicestarosta
Jerzy Nalepka

