
Projekt 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia zamiaru utworzenia Filii Nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie 
oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części 

dotyczącej utworzenia i lokalizacji Filii Nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie 

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) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1.  Wyraża się zamiar utworzenia Filii Nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie 
zlokalizowanej przy placu Matki Teresy z Kalkuty 8 w Szczecinie. 

§ 2.  Wyraża się zamiar zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, nadanego 
uchwałą Nr XLIX/934/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r. (t.j. Dz.Urz. Woj. Zach. 
z 2013 r. poz. 1674), zm. uchwałą Nr XI/350/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 października 2019 r. 
(Dz.Urz. Woj. Zach. z 2019 r. poz. 6097), w części dotyczącej utworzenia i lokalizacji Filii Nr 7.  

§ 3.  Akt o zmianie załącznika do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej, zawierającego wykaz 
jednostek organizacyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej, wydany zostanie po upływie 6 miesięcy od 
daty podania treści niniejszej uchwały do publicznej wiadomości. 

§ 4.  Treść uchwały wraz z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości na terenie 
Gminy Miasto Szczecin poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Szczecin oraz na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. 

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecina. 

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

W sierpniu 2020 r. przewidywane jest zakończenie trwających od 2018 r. prac remontowych i
modernizacyjnych budynku przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 8, a następnie rozpocznie się etap
wyposażania obiektu na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej. Uruchomienie w nim działalności
statutowej planowane jest w pierwszym kwartale 2021. W związku z tym konieczne jest
zainicjowanie procedury mającej na celu formalne utworzenie pod wskazaną wyżej lokalizacją nowej
filii bibliotecznej, która oznaczona zostanie numerem 7. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy
o bibliotekach Organizator jest obowiązany na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu,
podziale lub likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz
z uzasadnieniem. Obowiązek ten dotyczy również zmiany statutu biblioteki w części dotyczącej
zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów.

Filia nr 7 będzie największą pod względem powierzchni (ok. 1000 m2) i zgromadzonego
księgozbioru placówką MBP, w pełni dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach jej
działalności, oprócz udostępniania książek i czasopism, planowane są cykliczne spotkania literackie,
spotkania promocyjne, wykłady i warsztaty tematyczne dla czytelników. W budynku znajdą się
czytelnie, stanowiska komputerowe, sale do gier multimedialnych, sala wykładowo-seminaryjna na
ok. 80 osób oraz magazyn książek i pomieszczenia techniczne.

Zgodnie z § 7 pkt 6 lit. d uchwały Nr XLIV/1291/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września
2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Drzetowo-Grabowo, lokalizacja nowej filii Miejskiej
Biblioteki Publicznej została zaopiniowana przez Radę Osiedla Drzetowo-Grabowo.
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