
 

 

OBWIESZCZENIE  

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece 

Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), ogłasza się w załączniku do niniejszego 

obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr XXXI/378/01 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 sierpnia 2001 r. 

w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy (Dz. Urz. 

Woj. Dolnośląskiego nr 1955 z dnia 15 kwietnia 2014 r., weszła w życie 30 kwietnia 2014 r.), z uwzględnieniem 

zmian wprowadzonych uchwałą nr XI/103/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 września 2019 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 15 października 2019 r., poz. 5937, weszła w życie 29 października 

2019 r.). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały, nie obejmuje § 2 i 3 uchwały 

nr XI/103/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 września 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania 

statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 

z dnia 15 października 2019 r., weszła w życie 29 października 2019 r.), które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.”. 

„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.”;. 

Przewodniczący Rady: 

Jan Dzięcielski 
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UCHWAŁA NR XXXI/378/01 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY 

z dnia 31 sierpnia 2001 r. 

w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej 
im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy 

(tekst jednolity) 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  

i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz.194) Rada Miejska w Świdnicy uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1. Nadaje się statut Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik 
do uchwały nr XXXI/378/01 
Rady Miejskiej w Świdnicy 
z dnia 31 sierpnia 2001 r. 

 

Statut 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 

im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy 
 
 

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1. 1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy, zwana dalej 
Biblioteką jest samorządową instytucją kultury. 
2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Miasto Świdnica. 
3.1 Biblioteka może stosować skrót w brzmieniu „MBP”. 
 
§ 2. Biblioteka działa, w szczególności, na podstawie: 
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r., poz.1479), 
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  
(Dz. U. z 2020 r., poz. 194), 
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), 
4) niniejszego statutu. 
 
§ 3. 1. Siedzibą i terenem działania Biblioteki jest miasto Świdnica. 
2. Biblioteka wchodzi w skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej. 
 
§ 4. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury pod numerem 
„1”, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Świdnicy. 
 
§ 5. 1. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu. 
2. Nadzór nad działalnością Biblioteki, w imieniu organizatora sprawuje Prezydent Miasta Świdnicy. 
 
 

Rozdział II 
CEL I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI 

 
§ 6. 1. Celem działalności Biblioteki jest upowszechnianie i ochrona kultury na terenie miasta przez: 
- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych 
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych 
- prowadzenie działalności informacyjnej o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków 
informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie 
- prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej, 
popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej 
- pełnienie obowiązków wynikających z przynależności do sieci bibliotecznej 
- popularyzacja książki i czytelnictwa. 
2. Biblioteka współdziała z bibliotekami innych sieci, zwłaszcza z bibliotekami naukowymi 
i specjalistycznymi, a także z innymi instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami  
w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i oświatowych mieszkańców Świdnicy. 

                                                           
1 Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały nr XI/103/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 września 2019 r. zmieniającej uchwałę 
w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy (Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego z dnia 15.10.2019 r. poz. 5937), który wszedł w życie 29.10.2019 r. 
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§ 7. 1.2  W skład Biblioteki wchodzą: 
1) Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów; 
2) Działy Udostępniania Zbiorów; 
3) Dział Promocji Książek i Czytelnictwa; 
4) Dział Księgowości; 
5) Dział Administracyjno-Gospodarczy; 
6) Dział Informatyczny; 
7) Filie biblioteczne: 

a) Filia nr 1, ul. Wrocławska 44,  
b) Filia nr 2, ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 21, 
c) Filia nr 3, ul. Leśna 27-29,  
d) Filia nr 5, ul. Kraszowicka 55. 

2. W celu wypełniania zadań statutowych, mogą być wprowadzane nowe formy organizacyjne 
Biblioteki. 
 
 

Rozdział III 
ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE 

 
§ 8. 1. Dyrektor zarządza Biblioteką, reprezentuje ją na zewnątrz i wykonuje czynności z zakresu 
prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Bibliotece. 
2. Konkurs na stanowisko dyrektora Biblioteki ogłasza i przeprowadza Prezydent Miasta Świdnicy. 
3. Dyrektora Biblioteki powołuje Prezydent Miasta Świdnicy na czas określony, po zasięgnięciu opinii 
związków zawodowych działających w Bibliotece oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych 
właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Bibliotekę. Odwołanie Dyrektora 
następuje w tym samym trybie. 
 
§ 9. 1. Na wniosek dyrektora, Prezydent Miasta Świdnicy może powołać zastępcę dyrektora na czas 
określony lub nie określony, po zasięgnięciu opinii właściwych związków zawodowych działających 
w Bibliotece oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych. 
2. Odwołanie zastępcy dyrektora następuje w tym samym trybie. 
 
§ 10. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez 
Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Świdnicy oraz działających w Bibliotece 
organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. 
 
§ 11. uchylony. 
 
 

Rozdział IV 
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ 

 
§ 12. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie  
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o której mowa w § 2. 
2. Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe z: 

1) dotacji podmiotowych i celowych udzielanych przez Organizatora; 
2) środków otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych; 
3) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych; 
4) wpływów z usług, o których mowa w art. 14 ust.2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 
o bibliotekach; 
5) innych źródeł. 

3. uchylony. 

                                                           
2 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1.  
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§ 13. 1. Biblioteka może prowadzić także inną, niż kulturalna, działalność w zakresie zbieżnym z jej 
działalnością podstawową w celu uzyskania środków na działalność statutową. 
2.3 uchylony. 
 
 

Rozdział V 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 14. Statut Biblioteki nadaje Rada Miejska w Świdnicy w drodze uchwały. 
 
§ 15. Zmiana statutu może być dokonana w trybie określonym dla jego nadania. 
 
§ 16. Podział, połączenie lub likwidacja Biblioteki następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej  
w Świdnicy. 
 

                                                           
3 Uchylony przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku nr 1. 
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