
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 2016 r. poz. 486 j.t.), 

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., Nr VI/104/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w dniu 30 marca 2015 r. 
oraz Nr XXII/390/16 w dniu 25 kwietnia 2016 r., proponuje się wprowadzić 
następujące zmiany: 

1) § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności: 
1) kierownictwo w sprawach finansowych, organizacyjnych, bhp i ppoż.; 
2) realizacja zadań z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego, ochrony 

ludności i obrony cywilnej; 
3) reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz; 
4) nadzór nad kadrą kierowniczą; 
5) zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej i wewnętrznej kontroli 

finansowej; 
6) nadzór nad majątkiem i mieniem Biblioteki; 
7) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń wewnętrznych; 
8) przedstawianie organizatorowi i innym w miarę potrzeb właściwym 

instytucjom planów działalności merytorycznej, planów finansowych, 
sprawozdań, wniosków i informacji; 

9) ustalanie planu finansowego instytucji, czuwanie nad racjonalnym  
i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materiałowymi; 

10) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do 
pracowników i kandydatów na pracowników Biblioteki; 

11) utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury 
oraz właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej.”; 
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2) § 9 otrzymuje brzmienie: 

„1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny 
nadawany przez Dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz 
działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. 

2. Strukturę organizacyjną Biblioteki, w tym: zakres działania i lokalizację filii 
oraz oddziałów, określa załącznik nr 1 do niniejszego statutu.”; 

3) w załączniku nr 1 do statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Rzeszowie, pt.: „Struktura organizacyjna Biblioteki”:  

a) pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 
„b) Wypożyczalnia Główna, ul. Dąbrowskiego 33 a, 35-036 Rzeszów, w której 

zakres działania o zasięgu wojewódzkim wchodzą: 
 wypożyczanie zbiorów dla dorosłych i młodzieży, 
 udostępnianie prasy bieżącej w czytelni, 
 działalność informacyjna, 
 zapewnienie dostępu do bezpłatnego Internetu, 
 działalność na rzecz upowszechniania czytelnictwa,”, 

b) pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: 
„c) Wypożyczalnia Muzyczna, ul. Żeromskiego 2, 35-001 Rzeszów, w której 

zakres działania o zasięgu wojewódzkim wchodzą: 
 wypożyczanie zbiorów specjalnych (nuty, płyty analogowe, płyty CD, 

kasety, audiobooki, filmy), 
 wypożyczanie książek z dziedziny kultury, plastyki, muzyki, 
 udostępnianie prasy bieżącej, 
 działalność informacyjna, 
 zapewnienie dostępu do bezpłatnego Internetu, 
 działalność na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 
 współpraca ze szkołami z Rzeszowa i województwa podkarpackiego, 
 współpraca z instytucjami kultury, 
 działalność kulturalno-oświatowa dla czytelników różnych grup 

wiekowych,”, 

c) pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: 
„d) Czytelnia Główna, ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów, w której zakres działania  

o zasięgu wojewódzkim wchodzą: 
 udostępnianie zbiorów systemem prezencyjnym, 
 udostępnianie prasy bieżącej i archiwalnej, 
 działalność informacyjna, 
 gromadzenie i opracowanie zbiorów, 
 działalność edukacyjna (lekcje biblioteczne), współpraca ze szkołami  

z Rzeszowa i województwa podkarpackiego, 
 zapewnienie wolnego dostępu do Internetu, w tym poprzez Wi-Fi, 
 udostępnianie elektronicznych baz danych, 
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 wypożyczenia międzybiblioteczne;”, 

d) pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie: 
„b) ds. obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej 

oraz ochrony przeciwpożarowej,”, 

e) pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie: 
„a) Filia nr 1, ul. Bohaterów 5, 35–112 Rzeszów, w której zakres działania 

wchodzą: 
 wypożyczanie zbiorów dla dorosłych, młodzieży i dzieci, 
 udostępnianie prasy bieżącej, 
 działalność informacyjna, 
 zapewnienie dostępu do bezpłatnego Internetu, 
 punkty biblioteczne w przedszkolach, 
 działalność na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 
 współpraca z przedszkolami i szkołami,”, 

f) pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie: 
„b) Filia nr 2, ul. Fredry 5, 35-005 Rzeszów, w której zakres działania wchodzą: 

 wypożyczanie zbiorów dla dorosłych, młodzieży i dzieci, 
 udostępnianie prasy bieżącej, 
 działalność informacyjna, 
 zapewnienie dostępu do bezpłatnego Internetu, 
 działalność na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 
 współpraca z przedszkolami i szkołami, 
 punkt biblioteczny w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego, 
 stanowisko przystosowane dla osób starszych, niewidomych  

i niedowidzących,”, 

g) pkt 5 lit. d otrzymuje brzmienie: 
„d) Filia nr 4, ul. Ofiar Katynia 15, 35–209  Rzeszów, w której zakres działania 

wchodzą: 
 wypożyczanie zbiorów dla dorosłych, młodzieży i dzieci, 
 udostępnianie prasy bieżącej, 
 działalność informacyjna, 
 działalność na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 
 współpraca z przedszkolami i szkołami, 
 zapewnienie dostępu do bezpłatnego Internetu, 
 współpraca z Zespołem Szkół Specjalnych UNICEF, 
 współpraca z Domem Kultury KARTON, 
 działalność kulturalno-oświatowa dla czytelników różnych grup wiekowych, 
 stanowisko przystosowane dla osób starszych, niewidomych  

i niedowidzących,”, 
h) pkt 5 lit. h otrzymuje brzmienie: 
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„h) Filia nr 8, ul. Okulickiego 3, 35-222 Rzeszów, w której zakres działania 
wchodzą: 

 wypożyczanie zbiorów dla dorosłych, młodzieży i dzieci, 
 udostępnianie prasy bieżącej, 
 działalność informacyjna, 
 (uchylony), 
 działalność na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 
 współpraca z przedszkolami i szkołami, 
 zapewnienie dostępu do bezpłatnego Internetu, 
 działalność kulturalno- oświatowa dla czytelników różnych grup 

wiekowych, 
 stanowisko przystosowane dla osób starszych, niewidomych  

i niedowidzących,”, 

i) pkt 5 lit. i otrzymuje brzmienie: 
„i) Filia nr 9, ul. Czackiego 5, 35-045 Rzeszów, w której zakres działania 

wchodzą: 
 wypożyczanie zbiorów dla dorosłych, młodzieży i dzieci, 
 udostępnianie prasy bieżącej, 
 działalność informacyjna, 
 zapewnienie dostępu do bezpłatnego Internetu, 
 działalność na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 
 współpraca z przedszkolami i szkołami, 
 współpraca z Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Edukacyjno –Wychowawczym, 
 Punkt biblioteczny w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej, 
 stanowisko przystosowane dla osób starszych, niewidomych  

i niedowidzących,”, 

j) pkt 5 lit. k otrzymuje brzmienie: 
„k) Filia nr 11, ul. Dębicka 170, 35-213 Rzeszów, w której zakres działania 

wchodzą: 
 wypożyczanie zbiorów dla dorosłych, młodzieży i dzieci, 
 udostępnianie prasy bieżącej w czytelni, 
 działalność informacyjna, 
 zapewnienie dostępu do bezpłatnego Internetu, 
 działalność na rzecz upowszechniania czytelnictwa,”, 

k) pkt 5 lit. l otrzymuje brzmienie: 
„l) Filia nr 12, ul. Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów, w której zakres działania 

wchodzą: 
 wypożyczanie zbiorów dla dorosłych, młodzieży i dzieci, 
 udostępnianie prasy bieżącej w czytelni, 
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 działalność informacyjna, 
 zapewnienie dostępu do bezpłatnego Internetu, 
 działalność na rzecz upowszechniania czytelnictwa,”, 

l) pkt 5 lit. p otrzymuje brzmienie: 
„p) Filia nr 18, ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, w której zakres działania 

wchodzą: 
 wypożyczanie zbiorów dla dorosłych, młodzieży i dzieci, 
 udostępnianie prasy bieżącej w czytelni, 
 działalność informacyjna, 
 zapewnienie dostępu do bezpłatnego Internetu, 
 działalność na rzecz upowszechniania czytelnictwa,”, 

m) pkt 5 lit. q otrzymuje brzmienie: 
„q) Filia nr 20, ul. Solarza 9 A, 35-118 Rzeszów, w której zakres działania 

wchodzą: 
 wypożyczanie zbiorów dla dorosłych, młodzieży i dzieci, 
 udostępnianie prasy bieżącej w czytelni, 
 działalność informacyjna, 
 zapewnienie dostępu do bezpłatnego Internetu, 
 działalność na rzecz upowszechniania czytelnictwa,”. 

§ 2 

Załącznik nr 1 do statutu WiMBP w Rzeszowie pt. „Struktura organizacyjna 
Biblioteki” otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Przekazuje się projekt zmian w statucie WiMBP w Rzeszowie do uzgodnienia  
z Radą Miasta Rzeszowa. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Proponowana zmiana wynika z konieczności zmiany lokalizacji Filii nr 1 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, która dotychczas 
mieściła się w lokalu użytkowym, przy ul Bohaterów 1. Z powodu rozwiązania za 
wypowiedzeniem umowy najmu lokalu filia zostanie przeniesiona do lokalu przy 
ul. Bohaterów nr 5. 
Uzupełniony lub zmieniony został również zakres działania Czytelni Głównej,  
w tym:  
- Czytelnia Główna przejęła zbiory specjalne plastyki od Wypożyczalni 

Muzycznej, 
- Czytelnia Główna udostępniania nie tylko prasę bieżącą, ale również 

archiwalną, 
- w Czytelni Głównej można korzystać z dostępu do Internetu zarówno na 

komputerach bibliotecznych jak i komputerach własnych czytelników za pomocą 
Wi-Fi, 

- Czytelnia Główna prowadzi również wypożyczenia międzybiblioteczne. 
 
W czterech filiach miejskich (nr 2, nr 4, nr 8, nr 9) oraz punkcie bibliotecznym, 
działającym w ramach Filii nr 9 zostanie zrealizowany projekt z Budżetu 
Obywatelskiego: „Rzeszów dostępny od A do Z – dostosowanie pięciu filii 
WiMBP w Rzeszowie do potrzeb osób starszych, niewidomych i niedowidzących, 
mające na celu zwiększenie dostępności do zbiorów i obiektów”. 
W czterech filiach miejskich (nr 11, nr 12, nr 18, nr 20) rozwinięto działalność na 
rzecz upowszechniania czytelnictwa. 
 
Doprecyzowano jedno z zadań Dyrektora dotyczące „realizacji zadań z zakresu 
obronności, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej”, 
zgodnie z zatwierdzonym przez p. Marszałka Planem zamierzeń obronnych 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. 
 
Uregulowano również kwestię nadania regulaminu organizacyjnego i możliwości 
dokonywania w nim zmian z uwzględnieniem zapisu dotyczącego zaciągnięcia 
opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych  
i stowarzyszeń twórców przez dyrektora Biblioteki, zgodnie z Ustawą  
„O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”. 
 
Uchwała ta ma charakter roboczy, dopiero po dokonaniu uzgodnień z Radą 
Miasta Rzeszowa, zgodnie z zapisami statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rzeszowie (§ 15 ust. 2), a następnie po jej uchwaleniu, uchwała  
i tekst jednolity statutu uwzględniający obecne jak i dotychczasowe zmiany 
zostanie ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  


