
Uchwala Nr Lll103/20171 

Rady Miasta Rzeszowa 


z dnia 24 pazdziernika 2017 roku 


w sprawie uzgodnienia Statutu Wojew6dzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Rzeszowie 


Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15, art. 40 ust.2 pkt 2, art. 41 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. 0 samorz~dzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ), art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 
1997 r. 0 bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz. 642 z p6zn. zm.), art. 9 ust. 1 oraz 
art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 pazdziernika 1991 r. 0 organizowaniu i prowadzeniu 
dzialalnosci kulturalnej ( Dz.U. z 2017 r. poz. 862 ) oraz § 15 ust. 2 Statutu Wojew6dzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, 

Rada Miasta Rzeszowa 
uchwala, co nastypuje: 

§ 1 
Wyraza siy zgody na nadanie Statutu Wojew6dzkiej i Miej skiej Biblioteki Publicznej 
Rzeszowie, w brzmieniu przyjytym w Uchwale Nr XLI1713117 Sejmiku Wojew6dztwa 
Podkarpackiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjycia projektu zmian w statucie 
Wojew6dzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie i przekazania do uzgodnienia 
z Rad~ Miasta Rzeszowa. 

§2 
Wykonanie uchwaly powierza siy Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§ 3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 

Przewodnicz~cy 

Rady Miasta Rzeszowa 

L ~,l)ec:
Andrze1Dec 
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Uzasadnienie 

Statut Wojewodzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie nadaje i dokonuje w nim 

zmian Sejmik Wojewodztwa Podkarpackiego w uzgodnieniu z Rad<t Miasta Rzeszowa, zgodnie 

z zapisem w § 15 ust. 2 Statutu. 

Przedlozony projekt Statutu Wojewodzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przyjyty przez 

Sejmik Wojewodztwa Podkarpackiego Uchwal<t Nr XLI1713/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r. 


wprowadza do trdci Statutu zapisy: 

1) prowadzenie prac digitalizacyjnych, 

2) wspolpracy z organizacjami pozarz<tdowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie 


o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie w dziedzinach dotycz<tcych 
dzialalnosci statutowych Biblioteki. 



UCHWAt.A NR XLl/713/17 

SEJMIKU WOJEWOOZTWA POOKARPACKIEGO 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

w sprawie przyj~cia projektu statutu Wojew6dzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rzeszowie i przekazania do uzgodnienia z Radct Miasta 

Rzeszowa 

Dzia~aj~c na podstawie art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 
o bibliotekach (Oz.U. z 2012 r. poz. 642 z p6in. zm.), art. 9 ust. 1 oraz art. 13 ust. 
1 i 2 ustawy z dnia 25 paidziernika 1991 r. 0 organizowaniu i prowadzeniu 
dziatalnosci kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862 t.j.), art. 18 pkt 20 oraz art. 89 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz~dzie wojew6dztwa (Oz.U. 
z 2016 r. poz. 486 z p6in. zm.), 

Sejmik Wojew6dztwa Podkarpackiego . 
uchwala, co nastQpuje: 

§1 

Przyjmuje sic:;! projekt Statutu Wojew6dzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Rzeszowie w brzmieniu okreslonym w za~~czniku do niniejszej uchwa~, celem 
uzgodnienia z Rad~ Miasta Rzeszowa. 

§2 

Uchyla si~ Uchwat~ Nr XXXl549/16 Sejmiku Wojew6dztwa Podkarpackiego 
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyj~cia projektu zmian w statucie 
Wojew6dzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie i przekazaniado 
uzgodnienia z Rad~ Miasta Rzeszowa. 

§3 

Wykonanie uchwa~ powierza si~ Zarz~dowi Wojew6dztwa Podkarpackiego. 

§4 

Uchwa~a wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 



Tekst jednolity 

Zalqcznik do Uchwaly NR XLl1713/17 
Sejmiku Wojew6dztwa Podkarpackiego 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

STATUT 


WOJEWOOZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLlCZNEJ W RZESZOWIE 


I. Postanowienia ogolne 

§ 1. Wojew6dzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zwana dalej "Bibliotekq" 
dzia~a w szczeg61nosci na podstawie: 

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 0 bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz. 642 Z p6in . zm.); 

2) ustawy z dnia 25 paidziernika 1991 r. 0 organizowaniu i prowadzeniu dziaJalnosci 
kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862.t.j.); 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. z 2016 r. poz. 1870 
z p6in. zm.); 

4) umowy z dnia 26 lutego 1992 r. zawartej pomi~dzy Wojewodq Rzeszowskim, 
a Zarzqdem Miasta , Rzeszowa w sprawie utworzenia instytucji kultury, Wojew6dzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie zmienionej obowiqzujqcym od 1 stycznia 
1999 r. aneksem nr 6 podpisanym przez Wojew6dztwo Podkarpackie i Miasto Rzesz6w; 

5) uchwaJy Nr XLlXl536/02 Sejmiku Wojew6dztwa Podkarpackiego z dnia 30 wrzesnia 2002 
r., w sprawie przyj~cia zadari powiatowej biblioteki publicznej; 


6) niniejszego statutu; 


7) innych obowiqzujqcych przepis6w prawa. 


§ 2. 1. Organizatorami Biblioteki Sq Wojew6dztwo Podkarpackie oraz Miasto Rzesz6w -
Miasto na prawach powiatu. 

2. Organizatorzy zapewniajq srodki potrzebne Bibliotece do jej utrzymania, rozwoju 
i bezpieczeristwa zgromadzonych zbior6w. 

3. Biblioteka jest wpisana 30 czerwca 1999 roku pod nr 10/99 do Rejestru Instytucji Kultury 

prowadzonego przez Wojew6dztwo Podkarpackie i posiada osobowosc prawnq. 


§ 3. 1. Biblioteka jest instytucjq kultury dzia~ajqcq w obr~bie krajowej sieci bibliotecznej. 

2. Siedzibq Biblioteki jest miasto Rzesz6w, a terenem dzia~alnosci obszar Rzeczypospolitej 

Polskiej. 


II. Cele i zadania Biblioteki 

§ 4. Celem dzia~ania Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oswiatowych, kulturalnych 
i informacyjnych mieszkaric6w z terenu Wojew6dztwa Podkarpackiego, a takze stwarzanie 
mozliwosci szerokiego dost~pu do gromadzonych zasob6w dorobku nauki i kultury polskiej 
oraz swiatowej. 

§ 5. 1. Biblioteka jest instytucjq kultury nie nastawionq na osiqganie zysku, kt6ra realizuje 
cele okreslone w § 4 w szczeg61nosci poprzez: 

1) 	gromadzenie, opracowywanie, konserwacj~ i udost~pnianie materia~6w bibliotecznych 
S~uzqcych obsJudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokszta~ceniowych, ze 
szczeg61nym uwzgl~dnieniem materia~6w dokumentujqcych dorobek kulturowy, naukowy 
i gospodarczy naszego regionu; 
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Tekst jednolity 

2) 	petnienie funkcji osrodka informacji biblioteczno - bibliograficznej, organizowanie obiegu 
wypozyczen miEildzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii 
regionalnych, a takze innych materiat6w informacyjnych 0 charakterze regionalnym; 

3) 	badanie stanu i stopnia zaspokajania potrzeb uzytkownik6w bibliotek, analizowanie stanu, 
organizacji i rozmieszczenia bibliotek oraz przedstawianie organizatorom propozycji 
zmian w tym zakresie; 

4) udostEilpnianie zbior6w bibliotecznych na miejscu i wypozyczanie na zewnqtrz; 
5) organizowanie czytelnictwa i udostEilpnianie materiat6w bibliotecznych ludziom 

niepetnosprawnym i pacjentom w szpitalach; 
6) opracowywanie opinii i analiz dotyczqcych sieci bibliotek publicznych; 
7) sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez powiatowe i gminne 

biblioteki publiczne zadan okreslonych w ustawie 0 bibliotekach; 
8) wsp6tdziatanie z bibliotekami innych sieci oraz instytucjami naukowymi; 
9) prowadzenie wymiany materiat6w bibliotecznych z bibliotekami w kraju i za zagranicq; 
10) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla pracownik6w bibliotek 

publicznych w zakresie pracy i dziatalnosci merytorycznej; 
11) wsp6tpracEil z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami 

i organizacjami 0 podobnych zadaniach; 
12) prowadzenie prac digitalizacyjnych; 
13) wsp6tpracEil z organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w Ustawie 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dziatalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Oz. U. 
z 2016 r. poz. 1817 z p6in. zm.) w dziedzinach dotyczqcych dziatalnosci statutowych 
Biblioteki. 

2. 	 Biblioteka moze prowadzie dziatalnose inna niz kulturalna w zakresie: 

1) ustug szkoleniowych i instruktazowych; 

2) ustug promocyjno-reklamowych; 

3) ustug reprograficznych i digitalizacyjnych; 

4) sprzedazy wydawnictw wtasnych; 

5) wynajmu i dzieri:awy sktadnik6w majqtkowych. 


3. Srodki uzyskiwane z dziatalnosci, 0 kt6rej mowa w ust. 2 mogq bye wykorzystywane 
wytqcznie na dziatalnose statutowq Biblioteki. 

4. 	Biblioteka upowazniona jest do prowadzenia dziatalnosci naukowej i wydawniczej. 

5. Biblioteka realizuje zadania powiatowej biblioteki publicznej Powiatu Rzeszowskiego 

okreslone zatqcznikiem nr 1 do porozumienia stanowiqcego zatqcznik do Uchwaty, 0 kt6rej 

mowa w § 1 pkt 5. 


III. Nadz6r, zarzctdzanie i organizacja Biblioteki 

§ 6. 1. Nadz6r nad Bibliotekq w zakresie realizacji funkcji wojew6dzkich, w Imleniu 
Wojew6dztwa Podkarpackiego sprawuje Zarzqd Wojew6dztwa Podkarpackiego, zwany dalej 
"Zarzqdem Wojew6dztwa". 

2. Nadz6r nad Bibliotekq w zakresie realizacji zadan czytelniczych na terenie Miasta 
Rzeszowa w imieniu Miasta Rzeszowa sprawuje Prezydent Miasta Rzeszowa, zwany dalej 
"Prezydentem Miasta". 

3. Nadz6r nad Bibliotekq w zakresie realizacji zadan powiatowej biblioteki publicznej dla 
powiatu rzeszowskiego, w imieniu Powiatu Rzeszowskiego sprawuje Zarzqd Powiatu 
Rzeszowskiego, zwany dalej "Zarzqdem Powiatu". 

§ 7. 1. Organem zarzqdzajqcym w Bibliotece jest Oyrektor. 

2. Oyrektora powotuje i odwotuje Zarzqd Wojew6dztwa w porozumieniu z Prezydentem 
Miasta w trybie i na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych przepisach. 
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3. Do zakresu dziafania Dyrektora nalezy w szczeg6lnosci: 

1) kierownictwo w sprawach finansowych, organizacyjnych, bhp i ppoz.; 

2) realizacja zadan z zakresu obronnosci, zarzqdzania kryzysowego, ochrony ludnosci 


i obrony cywilnej; 
3) reprezentowanie Biblioteki na zewnqtrz; 
4) nadz6rnad kadrq kierowniczq; 
5) zapewnienie funkcjonowania kontroli zarzqdczej i wewn~trznej kontroli finansowej; 
6) nadz6r nad majqtkiem i mieniem Biblioteki; 
7) wydawanie w obowiqzujqcym trybie zarzqdzen wewn~trznych; 
8) przedstawianie organizatorowi i innym w miar~ potrzeb w!asciwym instytucjom plan6w 

dzialalnosci merytorycznej, plan6w finansowych, sprawozdan, wniosk6w i informacji; 
9) ustalanie planu finansowego instytucji, czuwanie nad racjonalnym 

i efektywnym gospodarowaniem srodkami finansowymi i materiafowymi; 
10) wykonywanie czynnosci z zakresu prawa pracy w odniesieniu do pracownik6w 

i kandydat6w na pracownik6w Biblioteki; 
11) utrzymywanie- kontakt6w z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury 

oraz wfasciwymi organami administracji panstwowej i samorzqdowej. 

4. Dyrektor kieruje Bibliotekq przy pomocy Zast~pcy Dyrektora. 

5. Zast~pc~ Dyrektora powofuje i odwofuje Dyrektor po uzyskaniu zgody Zarzqdu 
Wojew6dztwa i Prezyderita Miasta. 

6. Zast~pca Dyrektora podlega bezposrednio Dyrektorowi i ponosi przed nim 
odpowiedzialnose sfuzbowq. 

§ 8. 1.Przy Bibliotece dziafa organ opiniodawczo - doradczy Dyrektora pn. Kolegium 
Biblioteki zwane dalej "Kolegium". 

2. Czfonk6w Kolegium w liczbie do 13 os6b powofuje i odwofuje Dyrektor sposr6d 
specjalist6w zwiqzanych z dzialalnosciq Biblioteki. 

3. Czfonkowie Kolegium wybierajq ze swego grona przewodniczqcego i sekretarza. 

4. Kolegium dziafa w oparciu 0 uchwalony przez siebie regulamin. 

5. Opinie Kolegium zapadajq zwykfq wiEilkszosciq gfos6w w gfosowaniu jawnym. 

6. (uchylony). 

7. Kadencja Kolegium trwa 4 lata. 

8. Do zadan Kolegium nalezy w szczeg61nosci opiniowanie przedfozonych przez Dyrektora 

plan6w dziafalnosci merytorycznej. 


§ 9. 1. Organizacj~ wewn~trznq Biblioteki okresla regulamin organizacyjny nadawany przez 
Dyrektora Biblioteki po zasi~gni~ciu opinii Organizatora oraz dziafajqcych w niej organizacji 
zwiqzkowych i stowarzyszen tw6rc6w. 

2. Struktur~ organizacyjnq Biblioteki, w tym: zakres dziafania i lokalizacj~ filii craz 
oddziaf6w, okresla zafqcznik nr 1 do niniejszego statutu. 

IV. Majcttek i gospodarka finansowa Biblioteki 

§ 10. Majqtek Biblioteki moze bye wykorzystywany wyfqcznie do realizacji cel6w 
wynikajqcych z zakresu dziafania Biblioteki. 

§ 11. Podstawq dziafalnosci finansowej · Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez 
Dyrektora z zachowaniem wysokosci dotacji organizator6w, sporzqdzony zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych. 
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§ 12. 1. Biblioteka prowadzi gospodark~ finansowCl na zasadach okreslonych w ustawie 
o organizowaniu i prowadzeniu dzia~alnosci kulturalnej. 

2. Dzialalnosc Biblioteki finansowana jest z: 

1) dotacji z budzet6w organizator6w, w tym: 
a) podrniotowej na dofinansowanie dzialalnosci biezClcej w zakresie realizowanych zadan 

statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiekt6w, 

b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji, 

c) celowej na realizacj~ wskazanych zadari i program6w; 


2) innych dotacji; 

3) wplyw6w z prowadzonej dziatalnosci; 

4) srodk6w otrzymanych od os6b fizycznych i prawnych; 

5) wplyw6w z innych zr6del. 


3. Szczeg610we zasady prowadzenia rachunkowosci Biblioteki okreslajCl odr~bne przepisy. 

4. Roczne sprawozdanie finansowe, podzial zysku oraz spos6b pokrycia strat Biblioteki, 
podlega zatwierdzeniu przez ZarzCld Wojew6dztwa. 

§ 13. 1. Do dokonywania czynnosci prawnych w imieniu Biblioteki uprawniony jest Dyrektor. 

2. Dyrektor moze ustanawiac pe~nomocnik6w do dokonywania czynnosci prawnych 
w imieniu Biblioteki. 

3. Udzielenie i odwolanie pelnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem 
niewaznosci. 

4. Ustanowienie i odwo~anie pelnomocnik6w podlega ujawnieniu w Rejestrze Instytucji 
Kultury prowadzonym przez organizatora. Nie dotyczy to pelnomocnik6w procesowych. 

§ 14. (uchylony) 

V. Postanowienia przejsciowe i koricowe 

§ 15. 1. PolClczenia, podzialu lub likwidacji Biblioteki mogCl dokonac organizatorzy 
w trybie okreslonym w obowiClzujClcych przepisach. 

2. Statut nadaje i dokonuje w nim zmian Sejmik Wojewodztwa Podkarpackiego 
w uzgodnieniu z RadCl Miasta Rzeszowa. 
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:Zal.q~z~ik. N~ 1. do statutu Wojew6dzkiej 
I MleJskleJ Blblloteki Wojew6dzkiej w RzeszQwie 

Struktura organizacyjna Biblioteki 

W sktad Biblioteki wchodza: 

1) Dzialy: 
a) Informacyjno - Bibliograficzny, 
b) Instrukcyjno - Metodyczny, 
c) Gromadzenia i Przechowywania Zbior6w, 
d) Opracowania Zbior6w, 
e) 	Udost~pniania Zbior6w, 
f) 	 Komputeryzacji Proces6w Bibliotecznych, 
g) 	Ksi~gowosci, 

. h) Administracyjno-Gospodarczy i Obsfugi; 
2) Oddzialy: 
a) 	Oddziaf dla Dzieci i Mfodziezy, ul. Sfowackiego 11, 35-060 Rzesz6w, w kt6rego zakres 

dziafania 0 zasi~gu woJew6dzkim wchodzq: 

wypozyczanie zbior6w dla dorosfych, mfodziezy i dzieci, 

udost~pnianie prasy biezqcej, 

dziatalnosc informacyjna, 

zapewnienie dost~pu do bezpfatnego Internetu, 
dziatalnosc na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 
wspotpraca z przedszkolami i szkofami z Rzeszowa i wojew6dztwa podkarpackiego, 

wsp6fpraca z instytucjami kultury, 
b) Wypozyczalnia Gf6wna, ul. DClbrowskiego 33 a, 35-036 Rzesz6w, w kt6rej zakres dziafania 

o zasi~gu wojew6dzkim wchodzCl: 

wypozyczanie zbior6w dla dorostych i mtodziezy, 


udost~pnianie prasy biezClcej w czytelni, 

dziafalnosc informacyjna, 


zapewnienie dost~pu do bezpfatnego Internetu, 

dziafalnosc na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 


c) 	Wypozyczalnia Muzyczna, ul. Zeromskiego 2, 35-001 Rzesz6w, w kt6rej zakres dziafania 0 

zasi~gu wojew6dzkim wchodzCl: 
wypozyczanie zbior6w specjalnych (nuty, pfyty analogowe, pfyty CD, kasety, 
audiobooki, filmy), 
wypozyczanie ksiClzek z dziedziny kultury, plastyki, muzyki, 

udost~pnianie prasy biezqcej, 

dziafalnosc informacyjna, 

zapewnienie dost~pu do bezpfatnego Internetu, 

dziafalnosc na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 
wsp6tpraca ze szkofami z Rzeszowa i wojew6dztwa podkarpackiego, 

wspotpraca z instytucjami kultury, 
dziafalnosc kulturalno-oswiatowa dla czytelnik6w r6znych grup wiekowych, 

d) Czytelnia Gf6wna, ul. Sokofa 13, 35-010 Rzesz6w, 	w kt6rej zakres dziatania 0 zasi€?gu 

wojew6dzkim wchodzCl: 
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udost~pnianie zbior6w systemem prezencyjnym, 

udost~pnianie prasy biezGlcej i archiwalnej, 

dziafalnosc informacyjna, 


gromadzenie i opracowanie zbior6w, 


dziafalnosc edukacyjna (Iekcje biblioteczne), wsp6fpraca ze szkolami z Rzeszowa i 

wojew6dztwa podkarpackiego, 


zapewnienie wolnego dost~pu do Internetu, w tym poprzez Wi-Fi, 

udost~pnianie elektronicznych baz danych, 

wypozyczenia mi~dzybiblioteczne; 


3) Sekcje: 
a) (uchylony), 

b) Sekcja Introligatorni, 

c) Magazyn Rezerwowy i Skfadowy, 

d) Bibliografii i Informacji Regionalnej, 

e) Pracownia Digitalizacji; 

4) Samodzielne i wieloosobowe stanowiska pracy: 
a) ds. bezpieczenstwa i higieny pracy, 

b) ds. obronnych, zarzGldzania kryzysowego, ochrony ludnosci i obrony cywilnej 


oraz ochrony przeciwpozarowej, 

c) radca prawny, 

d) ds. organizacji i kadr, 

e) ds. pozyskiwania funduszy, 

f) administrator bezpieczenstwa informacji; 

5) 17 filii bibliotecznych na terenie Miasta Rzeszowa: 
a) Filia nr 1, ul. Bohater6w 5, 35-112 Rzesz6w, w kt6rej zakres dzialania wchodzq: 


wypozyczanie zbior6w dla doroslych, mtodziezy i dzieci, 


udost~pnianie prasy biezGlcej, 

dziatalnosc informacyjna, 

zapewnienie dost~pu do bezpfatnego Internetu, 

punkty biblioteczne w przedszkolach, 

dzialalnosc na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 

wsp6tpraca z przedszkolami i szkotami, 


b) Filia nr 2, ul. Fredry 5,35-005 Rzesz6w, w kt6rej zakres dziatania wchodzq: 

wypozyczanie zbior6w dla dorostYch, mtodziezy i dzieci, 

udost~pnianie prasy biezGlcej, 
dzialalnosc informacyjna, 
zapewnienie dost~pu do bezptatnego Internetu, 
dzialalnosc na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 
wsp6lpraca z przedszkolami i szkofami, 
punkt biblioteczny w Zespole Szk6t Zakfadu Doskonalenia Zawodowego, 
stanowisko przystosowane dla os6b starszych, niewidomych i niedowidzqcych, 

c) Filia nr 3, ul. Krzyzanowskiego 6, 35-329 Rzesz6w, w kt6rej zakres dziatania wchodzq: 

wypozyczanie zbior6w dla dorostych, mtodziezy i dzieci, 
udost~pnianie prasy biezqcej, 
dzialalnosc informacyjna, 
dzialalnosc na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 
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wsp6tpraca z przedszkolami i szkotami, 

wsp6tpraca z Osrodkiem Opiekunczo - Wychowawczym MIESZKO, 
zapewnienie dost~pu do bezptatnego Internetu, 

d) Filia nr 4, ul. Ofiar Katynia 15, 35-209 Rzesz6w, w kt6rej zakres dziatania wchodzcr 
wypozyczanie zbior6w dla dorostych, mtodziezy i dzieci, 
udost~pnianie prasy biezC4cej, 
dziatalnosc informacyjna, 

dziatalnosc na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 
wsp6tpraca z przedszkolami i szkotami, 

zapewnienie dost~pu do bezptatnego Internetu, 
wsp6tpraca z Zespotem Szk6t Specjalnych UNICEF, 
wsp6tpraca z Domem Kultury KARTON, 
dziatalnosc kulturalno-oswiatowa dla czytelnik6w r6znych grup wiekowych, 
stanowisko przystosowane dla os6b starszych, niewidomych i niedowidzqcych, 

e) Filia nr 5, ul. Budziwojska 194, 35-317 Rzesz6w, w kt6rej zakres dziatania wchodzq: 

wypozyczanie zbior6w dla dorostych, mtodziezy i dzieci, 

udost~pnianie prasy biezC4cej, 
dziatalnosc informacyjna, 
zapewnienie dost~pu do bezptatnego Internetu, 
dziatalnosc na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 
wsp6tpraca z przedszkolami i szkotami, 
dziatalnosc kulturalno- oswiatowa dla czytelnik6w r6znych grup wiekowych DKK, 

f) Filia nr 6, ul. Podwistocze 6,35-309 Rzesz6w, w kt6rej zakres dziatania wchodzq: 

wypozyczanie zbior6w dla dorostych, mtodziezy i dzieci, 
udost~pnianie prasy biezqcej, 
dziatalnosc informacyjna, 
zapewnienie dost~pu do bezptatnego Internetu, 
punkt biblioteczny w Domu Seniora, 
dziatalnosc na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 
wsp6tpraca z przedszkolami i szkotami, 
wsp6tpraca z Domem Kultury NOWE MIASTO, 

g) Filia nr 7, ul. Osmeckiego 51, 35 - 506 Rzesz6w, w kt6rej zakres dziatania wchodzq: 

wypozyczanie zbior6w dla dorostych, mtodziezy i dzieci, 
udost~pnianie prasy biezC4cej, dziatalnosc informacyjna, 
zapewnienie dost~pu do bezptatnego Internetu, 
(uchylony), 
dziatalnosc na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 

wsp6tpraca z przedszkolami i szkotami, 
wsp6tpraca z Mtodziezowym Domem Kultury, 

h) Filia nr 8, ul. Okulickiego 3, 35-222 Rzesz6w, w kt6rej zakres dziatania wchodzq: 
wypozyczanie zbior6w dla ~orostych, mtodziezy i dzieci, 
udost~pnianie prasy biezC4cej, 
dziatalnosc informacyjna, 
(uchylony), 
dziatalnosc na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 
wsp6tpraca z przedszkolami i szkotami, 
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zapewnienie dostEilPu do bezptatnego Internetu, 

dzialalnosc kulturalno- oswiatowa dla czytelnik6w r6znych grup wiekowych, 


stanowisko przystosowane dla os6b starszych, niewidomych i niedowidz~cych, 


i) Filia nr 9, ul. Czackiego 5, 35-045 Rzesz6w, w kt6rej zakres dzialania wchodz~: 

wypozyczanie zbior6w dla dorostych, mtodziezy i dzieci, 
udostEilpnianie prasy biez~cej, 
dziatalnosc informacyjna, 

zapewnienie dost~pu do bezplatnego Internetu, 
dziatalnosc na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 
wsp61praca z przedszkolami i szkolami, 

wsp61praca z Osrodkiem Rehabilitacyjno - Edukacyjno -Wychowawczym, 
Punkt biblioteczny w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, 

stanowisko przystosowane dla os6b starszych, niewidomych i niedowidz~cych, 
j) Filia nr 10, ul. Podchor~zych 1, 35-216 Rzesz6w, w kt6rej zakres dziatania wchodz~: 

wypozyczanie zbior6w dla doroslych, mlodziezy i dzieci, 
- udostEilpnianie prasy biez~cej, 

dzialalnosc informacyjna, 

zapewnienie dostEilPu do bezplatnego Internetu, 
dzialalnosc na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 
wsp6tpraca z przedszkolami i szkolami, 
wsp6tpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, 

k) Filia nr 11, ul. DEilbicka 170, 35-213 Rzesz6w, w kt6rej zakres dzialania wchodz~: 
wypozyczanie zbior6w dla doroslych, mlodziezy i dzieci, 

udost~pnianie prasy biez~cej w czytelni, 
dziatalnosc informacyjna, 

zapewnienie dost~pu do bezplatnego Internetu, 
dziatalnosc na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 

I) Filia nr 12, ul. Beskidzka 5, 35-083 Rzesz6w, w kt6rej zakres dziatania wchodz~: 
wypozyczanie zbior6w dla dorostych, mlodziezy i dzieci, 
udostEilpnianie prasy biez~cej w czytelni, 
dzialalnosc informacyjna, 

zapewnienie dostEilPu do bezptatnego Internetu, 
dzialalnosc na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 

m) Filia nr 15, ul. Lwowska 60,35-301 Rzesz6w, w kt6rej zakres dziatania wchodz~: 

wypozyczanie zbior6w dla dorostych, mlodziezy i dzieci, 
udost~pnianie prasy biez~cej, 
dzialalnosc informacyjna, 
dzialalnosc na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 

wsp6tpraca ze szkol~ dziataj~c~ w Szpitalu Wojew6dzkim Nr 2, 
dziatalnosc biblioterapeutyczna, 
zapewnienie dost~pu do hezplatnego Internetu, 

n) Filia nr 16, ul. Gromskiego 10/C, 35-233 Rzesz6w, w kt6rej zakres dzialania wchodzq: 

wypozyczanie zbior6w dla dorostych, mlodziezy i dzieci, 
udost~pnianie prasy biez~cej, 
dzialalnosc informacyjna, 
zapewnienie dost~pu do bezptatnego Internetu, 
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dziafalnosc na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 

wsp6fpraca z przedszkolami i szkofami, 
0) Filia nr 17, ul. Paderewskiego 154, 35-330 Rzesz6w, w kt6rejzakres dziaJania wchodzq: 

wypozyczanie zbior6w dla dorosJych, mJodziezy i dzieci, 

udostEilpnianie prasy biezqcej, 
dziatalnosc informacyjna, 

zapewnienie dostEilPu do bezptatnego fnternetu, 
dziatalnosc na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 

wsp6tpraca z przedszkolami i szkotami, 
p) Filia nr 18, ul. Cwiklinskiej 2, 35-601 Rzesz6w, w kt6rej zakres dziatania wchodzq: 

wypozyczanie zbior6w dla dorostych, mtodziezy i dzieci, 

udostEilpnianie prasy biezqcej w czytelni, 
dziatalnosc informacyjna, 

zapewnienie dostEilPu do bezptatnego Internetu, 

dziatalnosc na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 
q) Filia nr 20, ul. Solarza 9 A, 35-118 Rzesz6w, w kt6rej zakres dziaJania wchodzq: 

wypozyczanie zbior6w dla dorostych, mtodziezy i dzieci, 

udostEilpnianie prasy biezqcej w czytelni, 
dziatalnosc informacyjna, 

zapewnienie dostEilPu do bezptatnego Internetu, 
dziatalnosc na rzecz upowszechniania czytelnictwa. 
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