DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 14 lipca 2017 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Mariola Katarzyna Porczyńska

Poz. 3089

Data: 2017-07-14 10:35:29

UCHWAŁA NR XXVII/526/2017
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany statutu Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2012 r.,
poz. 642, poz. 908, z 2011 r., Nr 207, poz. 1230, z 2013 r., poz. 829) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 862) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r., poz. 730), uchwala się, co następuje:
§ 1. W statucie Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu stanowiącym załącznik Nr 1 do
Uchwały nr XXII/572/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 11 marca 2013 r. nadającej statut Bibliotece
Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu, wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida, zwana dalej „Biblioteką”
działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642 ze zm.),
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 862),
3) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie narodowego
zasobu bibliotecznego (Dz. U. z 2012 r., poz. 797 ze zm.),
4) rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i
trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 390 ze zm.),
5) niniejszego Statutu.”
2. § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. 1. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych,
oświatowych, kulturalnych, informacyjnych i naukowych mieszkańców miasta Elbląga oraz uczestniczy
w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
2. Część zbiorów Biblioteki, z uwagi na ich wyjątkową wartość i znaczenie dla dziedzictwa narodowego,
stanowi narodowy zasób biblioteczny.
3. Biblioteka ma status biblioteki publicznej i naukowej oraz wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci
bibliotecznej.”
3. § 7 Otrzymuje brzmienie: „§ 7. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb
informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych i naukowych zwłaszcza dotyczących wiedzy
o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy, gospodarczy,
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2) ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów zaliczanych do
narodowego zasobu bibliotecznego,
3) prowadzenie działalności naukowej,
4) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizowanie obiegu wypożyczeń
międzybibliotecznych,
5) badanie stanu i stopnia zaspokajania potrzeb użytkowników, analizowanie stanu organizacji i
rozmieszczenia Biblioteki oraz formułowanie i przedstawianie organizatorowi propozycji zmian w tym
zakresie,
6) udzielanie pomocy merytorycznej określonym bibliotekom powiatu elbląskiego,
7) współpraca, także międzynarodowa, z bibliotekami innych typów, redakcjami czasopism, instytucjami
naukowymi, organizacjami i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu
potrzeb oświatowych, naukowych, i kulturalnych społeczeństwa;
8) prowadzenie działalności z zakresu popularyzacji czytelnictwa, nauki i edukacji kulturalnej,
9) prowadzenie działalności wystawienniczej, wydawniczej i edukacyjnej,
10) organizowanie imprez służących popularyzacji czytelnictwa, sztuki, nauki oraz dorobku kulturalnego
miasta,
11) prowadzenie Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej,
12) prowadzenie portalu internetowego w oparciu o własne zbiory.”
4. § 12 otrzymuje brzmienie: „§ 12. 1. Organem opiniodawczym i doradczym właściwym dla spraw
związanych z działalnością Biblioteki jest Kolegium.
2. Skład osobowy, zasady i tryb działania Kolegium ustala Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym
Biblioteki.
3. Kolegium rozpatruje sprawy związane z:
1) rozwojem Biblioteki i czytelnictwa;
2) planami działalności ze szczególnym uwzględnieniem zakupu materiałów bibliotecznych;
3) organizacją Biblioteki.”
5. § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W Bibliotece działa Rada Naukowa jako organ inicjujący,
opiniotwórczy i doradczy w zakresie działalności naukowej.”
6. § 14 otrzymuje brzmienie: „§ 14. W skład Biblioteki wchodzą:
1. Działy;
2. Samodzielne stanowiska;
3. Filie biblioteczne:
1) Filia nr 1 ul. Brzeska 5,
2) Filia nr 3 ul. Piłsudskiego 17,
3) Filia nr 4 ul. Ogólna 59,
4) Filia nr 5 ul. Rodziny Nalazków 20,
5) Filia nr 6 ul. Słoneczna 29-31,
6) Filia nr 7 „Cyberiada” ul. Hetmańska 16-22,
7) Filia nr 8 ul. Mielczarskiego 22-24.”
7. § 15 otrzymuje brzmienie: „§ 15. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa szczegółowo Regulamin
Organizacyjny nadany przez Dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz działających
zakładowych organizacji związkowych i stowarzyszeń twórczych.”
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8. § 18 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki podlega zatwierdzeniu
przez Prezydenta Miasta Elbląg”.
9. § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Przychodami Biblioteki są przychody z prowadzonej działalności,
sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa i jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od
osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł”.
10. § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Biblioteka może prowadzić jako dodatkową działalność
gospodarczą w zakresie zbieżnym z jej zadaniami statutowymi, przeznaczając dochód na działalność
statutową.”
11. Skreśla się § 20 i § 21.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu
Marek Pruszak

