
UCHWAŁA NR XIV/157/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 13 grudnia 2019 r.

w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach,
znajdującej się w Stanowicach

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 (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 13 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 
o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1479 ze zm.)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje:

§ 1. 

W związku z reorganizacją Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach z dniem 1 lipca 2020 r. 
zamierza się zlikwidować Filię Nr 10 w Stanowicach, ul. Powstańców 16.

§ 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 likwidacji filii, o której 
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
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Uzasadnienie

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny jako jednostka samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą
z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2019 roku poz.1479 ze zmianami) jest
organizatorem samorządowej instytucji kultury, tj. Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach,
w ramach której działa filia biblioteczna Nr 10 w Stanowicach. 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 likwidacji filii bibliotecznej Nr 10 jest wypowiedzenie przez właścicieli umowy najmu
lokalu, mieszczącego się na parterze budynku położonego w Stanowicach przy ul. Powstańców 16,
przy równoczesnym braku możliwości znalezienia lokum dla filii bibliotecznej. Filia biblioteczna
Nr 10 znajduje się w odległości 2,2 km od Biblioteki Centralnej w związku z czym czytelnicy filii
bibliotecznej w Stanowicach są jednocześnie czytelnikami Biblioteki Centralnej. Księgozbiór filii
bibliotecznej Nr 10 zostanie przekazany Bibliotece Centralnej.
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