
RADA MIASTA OLSZTYN 
Plac Jana Pawła II 1

UCHWAŁA NR LIX/884/02 
Rady Miasta Olsztyn 

z dnia 27 lutego 2002 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV7152/99 Rady Miejskiej w Olsztynie z 
dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie podziału Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Olsztynie i utworzenia insty tucji kultury

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.) Rada Miasta 
Olsztyn uchwala co następuje:

§1

W statucie Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie stanowiącym załącznik 
Nr 1 do uchwały Nr XIV/152/99 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 25 czerwca 
1999 roku zmienionej uchwałą nr XXVI/487/2000 Rady Miejskiej w: Olsztynie z 
dnia 22 marca 2000 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 ) w § 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
,,4a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, 
poz.591 z późn.zm. U,

2) w § 3 ust.2 i 3 otrzymują brzmienie:

a) „2. Podstawowym terenem działania MOK jest miasto Olsztyn. MOK 
może również działać na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, 
kraju, a także poza jego granicami."

b) „3. MOK prowadzi swoją działalność w oparciu o następującą bazę 
lokalową:

a) ul. Rodziewiczówny 3
b) ul. Piastowska 13
c) ul. Zamkowa
d) ul. Stare Miasto 24/25
e) ul. Knosały 3/5 bud. D
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3) w § 4 w ust. 5 po wyrazach „z potrzeb środowiska” dodaje się wyrazy „a 
uzyskane z tej działalności środki przeznaczać na cele statutowe5'.

4) w § 5 skreśla się pkt 2.

5) w § 8 wyraz „zatwierdzony" zastępuje się wyrazem „zaopiniowany".

6) po § 11 dodaje się § 1 la w brzmieniu:

„§ lia 1. MOK sporządza ze swojej działalności sprawozdania finansowe.
2. Organem uprawnionym do zatwierdzania rocznych sprawozdań 

finansowych MOK jest Zarząd Miasta.
3. Dyrektor MOK przedstawia 

sprawozdanie finansowe nie później niż w ciągu 1 miesiąca od 
dnia jego sporządzenia.

do zatwierdzenia roczne

§2

W statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie stanowiącym załącznik 
Nr 2 do uchwały Nr XIV/152/99 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 25 czerwca 
1999 roku zmienionej uchwałą nr XXVI/487/2000 Rady Miejskiej w Olsztynie z 
dnia 22 marca 2000 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, 
poz.591 zpóźn.zm.)",

2) w § 3 w ust. 3 po wyrazach „Centrum Informacji Technicznej i Biznesowej" 
przecinek zastępuje się myślnikiem i dodaje się wyrazy „Centrum 
Współpracy Państw Nadbałtyckich, ul. Królowej Jadwigi 4 ", a wyrazy 
„ul. Żytnia 71" skreśla się.

3) w § 6 w ust.3:
a) pkt c otrzymuje brzmienie:

,,c) zaspokajanie potrzeb informacyjnych społeczności lokalnej,
opracowywanie i publikowanie zestawień bibliograficznych, a także innych 
materiałów informacyjnych,"
b) w pkt f po wyrazach „zwłaszcza literackiej” dodaje się wyrazy „oraz

aktywności zawodowej",
c) po pkt g dodaje się pkt h w brzmieniu:

„h) współpraca z bibliotekami, instytucjami kultury i stowarzyszeniami z 
miast bliźniaczych miasta Olsztyn i innymi ośrodkami z krajów 
nadbałtyckich".

4) w § 9 w ust. 2 wyraz „zatwierdzeniu” zastępuje się wyrazem 
„zaopiniowaniu".
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5) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu.

„§ 12a 1. MBP sporządza ze swojej działalności sprawozdania finansowe.
2. Organem uprawnionym do zatwierdzania rocznych sprawozdań 

finansowych MBP jest Zarząd Miasta.
3. Dyrektor MBP przedstawia do zatwierdzenia roczne sprawozdanie 

finansowe nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jego 
sporządzenia.

§3

Uchwałę wykona Zarząd Miasta Olsztyn.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
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