
Uchwała Nr XXXIX/440/17 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

 
z dnia 25 sierpnia 2017 roku 

 
w sprawie zamiaru połączenia filii Biblioteki Publicznej  

w Czerwionce-Leszczynach, znajdujących się w Dębieńsku Starym 
 i w Dębieńsku Wielkim 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 13 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca    
1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 642 ze zm.): 

 
Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
1. W związku z reorganizacją Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach z dniem 1 marca 

2018 r. zamierza się włączyć Filię Nr 3 w Dębieńsku Starym, ul. Kołłątaja 1 do Filii Nr 2                  
w Dębieńsku Wielkim, ul. Borowa 4, z równoczesnym zakończeniem działalności Filii Nr 3.  

2. Włączenie Filii Nr 3 do Filii Nr 2 ma na celu utworzenie jednej Filii w dzielnicy Dębieńsko                 
i ustalenie jej następującej nazwy: Filia Nr 2 w Dębieńsku, ul. Borowa 4. Jednocześnie zamierza 
się dokonać zmian w statucie Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach. 

 
§ 2. 

Treść uchwały wraz z uzasadnieniem zostanie podana do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w siedzibie  
Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i Biblioteki Publicznej                   
w Czerwionce-Leszczynach. 

 
§ 3. 

Występuje się do Biblioteki Śląskiej w Katowicach o wydanie opinii w sprawie połączenia filii, o których 
mowa w § 1. 

 
§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
 

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 

(-) Przewodniczący Rady Miejskiej  

                Bernard Strzoda 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Uzasadnienie 
 

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny jako jednostka samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą      
z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012 roku poz.642 ze zmianami) jest 
organizatorem samorządowej instytucji kultury, tj. Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach, 
w ramach której działają filie biblioteczne Nr 3 w Dębieńsku Starym i Nr 2 w Dębieńsku Wielkim.         
W świetle art. 13 ustawy o bibliotekach organizator może dokonać połączenia, podziału lub likwidacji 
biblioteki. Organizator obowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu, 
podziale lub likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze likwidacji wraz 
z uzasadnieniem. Przepis ten dotyczy również zmiany statutu biblioteki w części dotyczącej zakresu 
działania i lokalizacji filii. Jednocześnie ustawa o bibliotekach nakłada na organizatora biblioteki           
w przypadku połączenia, podziału lub likwidacji filii, obowiązek zasięgnięcia opinii jednostki 
sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki, którą w tym wypadku jest Biblioteka 
Śląska w Katowicach. 
Powodem połączenia dwóch filii bibliotecznych jest brak możliwości korzystania z pomieszczeń,          
w których mieści się Filia Nr 3, znajdujących się w Gimnazjum nr 6 w Czerwionce-Leszczynach 
(dzielnica Dębieńsko) przy ul. Kołłątaja 1. Zamiar połączenia filii znajdujących się w Dębieńsku Starym 
i Dębieńsku Wielkim służy uporządkowaniu sieci bibliotecznej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny poprzez stworzenie jednej placówki bibliotecznej dla dzielnicy Dębieńsko, posiadającej 
atrakcyjny księgozbiór i warunki lokalowe umożliwiające lepszą realizację działalności statutowej         
w jednej większej placówce, aniżeli w dwóch mniejszych. Połączenie filii bibliotecznych znajdujących 
się w Dębieńsku Starym i Dębieńsku Wielkim nie będzie powodować ograniczeń w dostępie 
mieszkańców do zasobów bibliotecznych, wręcz przeciwnie księgozbiór wzbogaci się i udostępniany 
będzie w atrakcyjniejszej formie. Księgozbiór Filii bibliotecznej nr 3 w znacznej mierze zasili 
księgozbiór Filii bibliotecznej nr 2, dublety i część książek wydanych przed 2010 rokiem zostanie 
rozdysponowana pomiędzy pozostałe filie biblioteczne i Bibliotekę Centralną. Dodatkowym 
argumentem przemawiającym za połączeniem Filii Nr 3 z Filią Nr 2 jest okoliczność, iż w Dębieńsku 
jako jedynej dzielnicy Czerwionki-Leszczyn funkcjonują dwie filie biblioteczne zlokalizowane w różnych 
częściach dzielnicy. Połączenie filii skutkować będzie powiększeniem zbiorów udostępnianych dotąd 
w Dębieńsku Wielkim przy ul. Borowej 4. Ponadto, zmiana pozwoli na wydłużenie godzin pracy filii 
bibliotecznej i udostępnianie księgozbioru w większym zakresie w jednym miejscu.         
Wobec powyższego organizator uznał za zasadne podjęcie działań w sprawie połączenia filii 
bibliotecznych, a tym samym wprowadzenia zmian w statucie Biblioteki Publicznej w Czerwionce-
Leszczynach. 
 

 


