UCHWAŁA NR XVIII/308/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda
Bełzy w Bydgoszczy
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy
w Bydgoszczy, stanowiącym załącznik do uchwały XLI/1011/09 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy (z późn. zm.1),
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy zwana
dalej „Biblioteką” jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach;
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej;
3) rozporządzenia 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;
4) niniejszego Statutu.”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie
„§ 2. 1. Organizatorem Biblioteki jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.
2. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.”;
3) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotek publicznych.
2. Biblioteka jest biblioteką naukową i ujęta jest w wykazie bibliotek zaliczonych do
bibliotek naukowych ogłoszonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.”;
4) w § 7 wprowadza się następujące zmiany:

Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr XV/249/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
28 listopada 2011 r., Nr XXVII/462/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2012 r.,
Nr XLVII/754/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2014 r., Nr XLIX/787/14 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2014 r., Nr VII/140/15 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 25 maja 2015 r., Nr XXIX/508/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego
2017 r., Nr XLV/757/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2018 r. oraz Nr II/61/18 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r.
1

a) w ust. 1:
 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) pełnienie
funkcji
ośrodka
informacji
biblioteczno-bibliograficznej,
organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie
i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów
informacyjnych o charakterze regionalnym;”;
 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez powiatowe
i gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 27
czerwca 1997 r. o bibliotekach.”
b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) organizowanie i koordynowanie doskonalenia zawodowego pracowników
bibliotek województwa kujawsko-pomorskiego;”;
5) w § 9 wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Biblioteką kieruje dyrektor, który zarządza Biblioteką, reprezentuje ją na zewnątrz
i jest za nią odpowiedzialny.”;
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W Bibliotece zatrudnia się osoby na stanowiskach bibliotekarskich oraz
w zależności od potrzeb, pracowników na stanowiskach innych niż bibliotekarskie,
w szczególności administracyjnych i technicznych.”;
6) uchyla się § 10;
7) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Biblioteki określa regulamin organizacyjny
nadawany przez dyrektora Biblioteki na zasadach i w trybie określonym
w obowiązujących przepisach.”;
8) w § 14 wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy, ustalony
przez dyrektora Biblioteki, sporządzony w oparciu o wysokość dotacji organizatora
oraz planowane przychody Biblioteki.”;
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dyrektor Biblioteki ustala plan finansowy na dany rok w terminie 30 dni od dnia
uchwalenia przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały w sprawie
budżetu województwa na dany rok.”;
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Ustalony przez dyrektora Biblioteki plan finansowy oraz jego zmiany dokonywane
w ciągu roku są niezwłocznie przekazywane do departamentu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu właściwego ds.
kultury i dziedzictwa narodowego.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest zmiana statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Artykuł 13 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i artykuł 11
ustawy o bibliotekach stanowią, że instytucje kultury, w tym biblioteki, działają na podstawie
aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora. Wymieniają także
informacje, które statut powinien zawierać.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie dotyczy.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy
w Bydgoszczy zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w statucie instytucji. Intencją
wprowadzenia zmian jest dostosowanie zapisów statutu do obowiązujących aktów prawnych
oraz zadań realizowanych aktualnie przez instytucję. W § 1 oraz § 7 ust. 1 pkt 5 usunięto
roczniki i numery Dzienników Ustaw, w których opublikowano przywoływane akty prawa.
Powyższe pozwoli uniknąć konieczności zmiany statutu w przypadku nowelizacji tych
dokumentów. W celu wypełnienia dyspozycji art. 11 ust. 3 pkt 3 ustawy o bibliotekach w § 2
wskazano, że nadzór nad Biblioteką sprawuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W związku z wyłączeniem zbiorów WiMBP z narodowego zasobu bibliotecznego, po
zmianie kryteriów kwalifikowania do tego zasobu, uchylono odpowiedni zapis § 5 ust. 1.
Uaktualniono także nazwę organu prowadzącego wykaz bibliotek naukowych przywoływaną
w § 5 ust. 2. Poprawiona została omyłka pisarska w § 7 ust. 1 pkt 2, a zapisy
§ 7 ust. 2 pkt 4 dostosowano do zadań faktycznie realizowanych przez Bibliotekę. Brzmienie
§ 9 ust. 1 oraz § 14 ust. 3 i ust. 4 dostosowano do aktualnych zapisów ustawy o prowadzeniu
i organizowaniu działalności kulturalnej. W związku z uchyleniem rozporządzenia Ministra
Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych
uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu
stwierdzania tych kwalifikacji zapisy § 9 ust. 5 statutu dotyczące stanowisk zajmowanych
przez pracowników Biblioteki dostosowano do obecnego stanu prawnego. Ze względu na
zaprzestanie działalności przez Radę Biblioteczną uchylono § 10. W § 12 ust. 1 sprecyzowano
nazwę dokumentu określającego strukturę organizacyjną instytucji. Ponadto w § 14 ust 6,
zgodnie ze wskazaniem Organizatora, uchylono zapis dotyczący obowiązku opiniowania
w trybie nadzoru przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonywanych
w ciągu roku zmian planu finansowego instytucji. Zastąpiono go zobowiązaniem do
niezwłocznego przekazywania tych zmian do departamentu właściwego ds. kultury
i dziedzictwa narodowego.
5. Ocena skutków regulacji:
Wprowadzenie wskazanej w niniejszej uchwale zmiany w statucie Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy nie spowoduje skutków
finansowych dla budżetu Województwa ani konieczności zwiększenia dotacji dla instytucji.

