Zarządzenie nr 21/2016
Dyrektora
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Nogajowej w Czeladzi
z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu w sprawie wydania upoważnień do
zastępowania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi w
podpisywaniu ugody z dłużnikiem z tytułu kar za brak zwrotu wypożyczonej książki w terminie
oraz wprowadzenia wzoru ugody.
W związku z art. 17 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r.
poz. 406 z późniejszymi zmianami)
zarządzam, co następuje:
§ 1. § 1 uzupełnia się o ust. 3 w brzmieniu:
„3. W przypadku nieobecności osób wymienionych w ust. 1 niniejszego § upoważnienie obejmuje
osobę zastępującą nieobecnego pracownika”.
§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Wzór ugody stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia i jego treść może być
modyfikowana tylko w niewypełnionym zakresie. Jako adres MBP upoważniony pracownik wpisuje
każdorazowo adres swojej siedziby filii lub agendy udostępniania, celem identyfikacji ugody.
2. W uzasadnionych przypadkach mogą zostać wprowadzone ugody o treściach wskazanych
w załącznikach 3 i 4 do niniejszego zarządzenia, których treść może być modyfikowana tylko
w niewypełnionym zakresie. Jako adres MBP upoważniony pracownik wpisuje każdorazowo adres
swojej siedziby filii lub agendy udostępniania, celem identyfikacji ugody.
3. Darowizny rzeczowe będące przedmiotem ugód, o których mowa w ust. 2 niniejszego § podlegają
wpisowi do zbiorów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 3. Pozostałe zapisy zarządzenia nr 15/2016 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii
Nogajowej z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wydania upoważnień do zastępowania Dyrektora
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi w podpisywaniu ugody z dłużnikiem
z tytułu kar za brak zwrotu wypożyczonej książki w terminie oraz wprowadzenia wzoru ugody
pozostają bez zmian.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. pracowniczych Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor MBP
Bożena Podgórska
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Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 15/2016
Dyrektora
MBP w Czeladzi
z dnia 23.03.2016 r.

- WZÓR-

UGODA
zawarta w Czeladzi w dniu……………………………………………………………………………….
pomiędzy:
Miejską Biblioteką Publiczną im. Marii Nogajowej w Czeladzi
adres: ……………………………………………………………………………………………………….
adres sporządzenia ugody: ……………………………………………………………………………….
reprezentowaną przez: …………………………………………………………………………………….
na podstawie stosownego upoważnienia
zwaną dalej MBP
a
…………………………………………………………………………………………………..................
zam. …………………………………………. PESEL: …………………………………………………..
zwana/y dalej Dłużnikiem
§1
1. Strony niniejszej ugody stwierdzają, że Dłużnik z tytułu naliczonych kar za brak zwrotu książki
i inne świadczenia przewidziane regulaminem jest winien MBP kwotę: …………………………… zł.
Dłużnik uznaje niniejsze roszczenie.
2. Na kwotę z ust. 1 składa się:
a. …………………………… dług z tytułu kary za brak zwrotu książki,
b. …………………………… dług z tytułu zagubionych książek,
c.

…………………………… dług z tytułu kosztów upomnienia,

d.

…………………………… dług z tytułu odsetek.
§2

1. Na wniosek Dłużnika MBP wyraża zgodę na uregulowanie roszczenia, o którym mowa w § 1
w formie gotówkowej i rzeczowej.
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2. Dłużnik zobowiązuje się do spłaty roszczenia w kwocie …………. zł w terminie nie dłuższym niż 14
dni od podpisania niniejszej ugody.
3. Pozostałą część roszczenia dłużnik zobowiązuje się uregulować w formie darowizny rzeczowej
w postaci materiałów bibliotecznych, których wyceny dokona bibliotekarz upoważniony
do podpisania niniejszej ugody.
4. Dłużnik oświadcza, że ma pełne prawo do dysponowania darowanymi materiałami bibliotecznymi.
5. Przedmiotem darowizny są:
a. …………………..
b. ………………………..
c. ……………………..
d. ……………………..
e. …………………..
f. ………………………..
g. ……………………..
h. ……………………..
których łączna wartość wynosi ……………….. zł (słownie: ……………………………….………. zł)
6. Dłużnik jako darczyńca oświadcza, że przekazuje MBP opisane w ust. 5 rzeczy, a MBP jako
obdarowany oświadcza, że darowiznę przyjmuje.
7. Strony oświadczają, że świadczenie darowizny z ugody zostało spełnione przed podpisaniem
ugody.
8. Opóźnienie w zapłacie, o której mowa w ust. 2 § 2 spowoduje unieważnienie ugody
z zastrzeżeniem uznania długu i przekazania darowizny oraz zezwala MBP na natychmiastowe dochodzenie pozostałej części roszczenia.
9. Za zapłatę uznaje się dzień wpływu środków na rachunek MBP.
10.Nr rachunku bankowego MBP: ING Bank Śl. o/Czeladź 95 1050 1269 1000 0008 0214 7546.
§3
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą ugodą stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności .
3. Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych
z realizacji niniejszej ugody.
4. W przypadku niemożności rozwiązania ewentualnych sporów na drodze polubownej będzie je
rozstrzygał Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby MBP.
§4
Ugodę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

…………………………………
MBP

……………………………….
Dłużnik
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Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 15/2016
Dyrektora
MBP w Czeladzi
z dnia 23.03.2016 r.

- WZÓR-

UGODA
Zawarta w Czeladzi w dniu……………………………………………………………………………….
pomiędzy:
Miejską Biblioteką Publiczną w Czeladzi
adres: ……………………………………………………………………………………………………….
adres sporządzenia ugody: ……………………………………………………………………………….
reprezentowaną przez: …………………………………………………………………………………….
na podstawie stosownego upoważnienia
zwana dalej MBP
a
…………………………………………………………………………………………………..................
zam. …………………………………………. PESEL: …………………………………………………..
zwana/y dalej Dłużnikiem
§1
1.

Strony niniejszej ugody stwierdzają, że Dłużnik z tytułu naliczonych kar za brak zwrotu książki
i inne świadczenia przewidziane regulaminem jest winien MBP kwotę: ……………………………
zł. Dłużnik uznaje niniejsze roszczenie.

2.

Na kwotę z ust. 1 składa się:
a. …………………………… dług z tytułu kary za brak zwrotu książki,
b. …………………………… dług z tytułu zagubionych książek,

c.

…………………………… dług z tytułu kosztów upomnienia,

d.

…………………………… dług z tytułu odsetek,
§2

1. Na wniosek Dłużnika MBP wyraża zgodę na uregulowanie roszczenia, o którym mowa w § 1

4

w formie rzeczowej.

2. Dłużnik zobowiązuje się do uregulowania roszczenia w formie darowizny rzeczowej w postaci ma3.
4.

5.
6.

teriałów bibliotecznych, których wyceny dokona bibliotekarz upoważniony do podpisania niniejszej
ugody.
Dłużnik oświadcza, że ma pełne prawo do dysponowania darowanymi materiałami bibliotecznymi.
Przedmiotem darowizny są:
a. …………………..
b. ………………………..
c. ……………………..
d. ……………………..
e. …………………..
f. ………………………..
g. ……………………..
h. ……………………..
których łączna wartość wynosi ……………….. zł (słownie: ……………………………….………. zł)
Dłużnik jako darczyńca oświadcza, że przekazuje MBP opisane w ust. 4 rzeczy, a MBP jako
obdarowany oświadcza, że darowiznę przyjmuje.
Strony oświadczają, że świadczenie darowizny z ugody zostało spełnione przed podpisaniem
ugody.
§3

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą ugodą stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności .
3. Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych
z realizacji niniejszej ugody.
4. W przypadku niemożności rozwiązania ewentualnych sporów na drodze polubownej będzie je
rozstrzygał Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby MBP.
§4
Ugodę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

…………………………………
MBP

……………………………….
Dłużnik
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