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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 3 ul. Krakowska 38 Miejskiej Biblioteki Publicznej                           
w Jastrzębiu-Zdroju 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 pkt 2 i art. 13 ust 1, 2 i 4 ustawy z dnia 
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój 
u c h w a l a 

§ 1. Podać do publicznej wiadomości zamiar likwidacji  z dniem 31.12.2021 r. Filii nr 3 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju wraz z jego uzasadnieniem. 

§ 2. Wystąpić do Biblioteki Śląskiej w Katowicach o opinię w sprawie likwidacji Filii nr 3 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

PREZYDENT MIASTA 

 

   /-/ Anna Hetman
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Uzasadnienie 

 
 

Likwidacja Filii Nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu- Zdroju podyktowany jest 

brakiem możliwości zapewnienia tej Filii właściwych warunków lokalowych do prowadzenia jej 

działalności. Dotychczas Filia Nr 3 korzystała z pomieszczeń w budynku położonym w Jastrzębiu-

Zdroju przy ul. Krakowskiej 38, stanowiącym jednocześnie siedzibę Prokuratury Rejonowej 

w Jastrzębiu- Zdroju. Utrzymanie tego stanu z uwagi na potrzeby Prokuratury nie jest dalej możliwe. 

  
W efekcie koniecznym stało się pozyskanie dla Filii nowej siedziby, przy jednoczesnym 

założeniu, iż pozostanie ona bliska dotychczasowej lokalizacji, tak by Filia mogła wypełniać nadal 

swe zadania na rzecz mieszkańców Osiedla Morcinka. Działania te, z powodu na brak odpowiednich 

lokali użytkowych,  nie przyniosły powodzenia.  

 

W tej sytuacji, zdecydowano się rozważyć zasadność rezygnacji z dalszego prowadzenia Filii 

Nr 3 i w efekcie jej likwidacji. W tym kontekście  uwzględniono  fakt, iż w niewielkiej odległości od 

dotychczasowej siedziby Filii Nr 3 zlokalizowana jest Biblioteka Główna przy ul. Wielkopolskiej 

1a i Filie Biblioteki, tj. Filia  nr 4 przy ul. Turystycznej 12, Filia Nr 1 przy ul. Opolskiej 1B.  Filie te 

pracują w wymiarach czasowych takich samych jak Filia Nr 3. Zbiory zgromadzone w tych 

bibliotekach także są podobne do tego z Filii Nr 3.  

 

Podsumowując, likwidacja Filii Nr 3 nie wpłynie negatywnie na zaspokajanie potrzeb osób 

zamieszkałych na Osiedlu Morcinka i przeważającej mierze korzystających dotąd właśnie z jej usług. 

 

Powyższe okoliczności uzasadniają likwidację Filii Nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Jastrzębiu- Zdroju. 

 


