
UCHWAŁA NR XXIII/660/12
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 22 października 2012 r.

w sprawie zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części 
dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii bibliotecznych oraz zamiaru likwidacji Filii 
Numer 45 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, 
poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; 
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, 
poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; 
z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; 
z 2012 r. poz.567) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 
2012.642 j.t.) Rada Miasta Szczecin uchwala, co natępuje: 

§ 1. Wyraża się zamiar zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części 
dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii bibliotecznych oraz zamiar likwidacji Filii Numer 45 
zlokalizowanej przy ul. Bohaterów Warszawy 34/35. 

§ 2. Akt o likwidacji Filii Numer 45  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie wydany 
zostanie po upływie 6 miesięcy od daty podania treści niniejszej uchwały do publicznej 
wiadomości. 

§ 3. Treść uchwały wraz z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości na terenie 
Gminy Miasto Szczecin poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Biuletynu Informacji 
Publicznej Miasta Szczecin oraz poprzez informacje w prasie lokalnej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

Uzasadnienie
Na wniosek z dnia 29 sierpnia 2012 r., złożony przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Szczecinie Krzysztofa Marcinowskiego, Gmina Miasto Szczecin wszczyna 
procedurę likwidacyjną Filii Nr 45, zlokalizowanej przy ul. Bohaterów Warszawy 34/35. 
Argumentem przemawiającym za podjęciem takich działań są nieproporcjonalnie wysokie 
koszty utrzymania lokalu, w którym mieści się wyżej wymieniona Filia, związane głównie 
z opłatami z tytułu najmu ponoszonymi na rzecz Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego 
„Jedynka”. Koszty te od lat mają tendencję zwyżkową, obecnie wynoszą 46 750 zł w skali roku, 
a po doliczeniu kosztów eksploatacyjnych roczne utrzymanie Filii  sięga  54 000 zł. Biorąc pod 
uwagę wynajmowaną powierzchnię – ok. 100 m2 – mamy do czynienia z jedną 
z najkosztowniejszych filii spośród wszystkich wchodzących w skład sieci MBP. Nie bez 
znaczenia jest również utrudniona dostępność do lokalu, usytuowanego na 3 piętrze w budynku 
bez windy. Czytelników z tego rejonu z powodzeniem obsłużą położone w niedalekiej odległości 
dwie inne Filie – Nr 2 przy ul. Sikorskiego oraz Nr 23 przy ul. Bohaterów Warszawy 55. 

Zbiory likwidowanej placówki nie ulegną zniszczeniu ani rozproszeniu. Tymczasowo zostaną 
przechowane w pomieszczeniach magazynowych innej filii, natomiast w nieodległej przyszłości 
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mogą posłużyć do odbudowywania księgozbiorów w obiektach, które MBP planuje pozyskać od 
Książnicy Pomorskiej: przy pl. Matki Teresy z Kalkuty oraz przy ul. Zaściankowej. Należy 
podkreślić, że planowana restrukturyzacja sieci filii Miejskiej Biblioteki Publicznej ma także 
ścisły związek z niedawnym przejęciem przez instytucję lokalu przy Al. Wojska Polskiego 2 (po 
byłym EMPiK-u); poddany on zostanie gruntownemu remontowi i modernizacji, stając się 
docelowo jedną z kluczowych i najliczniej odwiedzanych filii bibliotecznych w Szczecinie. 
Zakładany termin oddania do użytku nowego lokalu bibliotecznego to pierwszy kwartał 2013 
roku. 

Opinię w sprawie zamiaru likwidacji wyżej wymienionej  filii wyraziła Książnica Pomorska 
im. St. Staszica jako jednostka sprawująca nadzór merytoryczny nad działalnością Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz właściwa ze względu na usytuowanie  placówki Rada 
Osiedla Turzyn. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 

Jan Stopyra
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