
PROJEKT 

UCHWAŁA NR 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE 

z dnia 

w sprawie przyjęcia projektu zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Rzeszowie i przekazania do uzgodnienia z Radą 

Miasta Rzeszowa 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz.U.  

z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(Dz.U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.), art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1392), 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie 

stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIII/392/12 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 25 czerwca 2012 roku, zmienionego Uchwałami: Nr 

XLV/924/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w dniu 22 kwietnia 2014 r. 

oraz Nr VI/104/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w dniu 30 marca 2015 

r., wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 1 w pkt 2 po podaniu nazwy ustawy wprowadza się aktualny publikator: 

(Dz.U. z 2012 r., poz.406, z późn. zm.), 

2. w załączniku nr 1 do statutu WiMBP w Rzeszowie pkt 4, dodaje się ppkt. f)  

o następującym brzmieniu: „f) administrator bezpieczeństwa informacji”, 

3. w załączniku nr 1 do statutu WiMBP w Rzeszowie pkt. 5, lp. 2 dodaje się pkt: 

Zakres działania: 

 „punkt biblioteczny w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego”, 

4.  w załączniku nr 1 do statutu WiMBP w Rzeszowie pkt 5, lp. 7 usuwa się pkt.:  

Zakres działania: 

 „punkt biblioteczny w Areszcie Śledczym”, 

5. w załączniku nr 1 do statutu WiMBP w Rzeszowie pkt 5, lp. 8 usuwa się pkt: 

Zakres działania: 

 „punkt biblioteczny w Domu Opieki Społecznej”, 

6. w załączniku nr 1 do Statutu WiMBP w Rzeszowie pkt. 5, lp. 9 dodaje się 

pkt.: 

Zakres działania: 

 „punkt biblioteczny w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej”, 
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7. W załączniku nr 1 do Statutu WiMBP w Rzeszowie pkt. 5, lp. 14 otrzymuje 

brzmienie: 

Lokalizacja: 

„Filia nr 16, ul. Gromskiego 10/C, 35-233 Rzeszów”, 

8. W załączniku nr 1 do Statutu WiMBP w Rzeszowie pkt. 5, lp. 17 otrzymuje 

brzmienie: 

Lokalizacja: 

„Filia nr 20, ul. Solarza 9 A, 35-118 Rzeszów”. 

§ 2. Przekazuje się projekt uchwały do uzgodnienia z Radą Miasta Rzeszowa. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się do wykonania Zarządowi Województwa 

Podkarpackiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

 

Proponowana zmiana wynika z konieczności dostosowania działalności WiMBP 

w Rzeszowie do zapisów ustawy o ochronie danych osobowych, w tym poprzez 

zmianę struktury organizacyjnej WiMBP w Rzeszowie tzn. powołania na 

stanowisko pracy - administratora bezpieczeństwa informacji, który ma 

bezpośrednio podlegać Dyrektorowi WiMBP w Rzeszowie. 

Proponuje się również przypisanie do zakresu zadań Filii nr 2 prowadzenie 

punktu bibliotecznego w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego. 

Z powodu rozwiązania umowy na prowadzenie przez Filię nr 7 punktu 

bibliotecznego w Areszcie Śledczym zaprzestano w nim wykonywać działalność 

biblioteczną, w związku z tym nastąpiła konieczność usunięcia zapisu o jego 

prowadzeniu z zakresu zadań tej Filii. 

Podobnie w przypadku Filii nr 8 z powodu rozwiązania umowy z Domem Opieki 

Społecznej na prowadzenie w nim punktu bibliotecznego zaprzestano tam 

prowadzić działalność biblioteczną, dlatego usunięto zapis ze statutu.  

Do nowego zakresu zadań Filii nr 9 dodano prowadzenie punktu bibliotecznego 

w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, przy ul. 

Dąbrowskiego 79 A. 

W dotychczasowej treści Statutu nie było podanego kodu pocztowego w nowym 

adresie Filii nr 16, dlatego uzupełniono zapis o aktualny kod pocztowy. 

Ponadto w związku z przeniesieniem Filii nr 20 zmieniono adres jej lokalizacji. 

 

Zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Rzeszowie - Statut nadaje i dokonuje w nim zmian Sejmik Województwa 

Podkarpackiego w uzgodnieniu z Radą Miasta Rzeszowa. 


