
UCHWAŁA NR VI/54/20
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Rogajnach będącej filią Biblioteki Publicznej w Pasłęku oraz 
zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Pasłęku 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 11 ust. 1 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 ze zm.) Rada Miejska 
w Pasłęku uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zasięgnięciu przewidzianej prawem opinii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, która 
jest pozytywna, likwiduje się Filię Biblioteczną w Rogajnach będącą filią Biblioteki Publicznej w Pasłęku, 
zgodnie z wcześniejszym zamiarem likwidacji tej filii wyrażonym w uchwale Nr IX/84/19 Rady Miejskiej 
w Pasłęku z dnia 29 listopada 2019 roku. 

§ 2. W związku z likwidacją Filii Bibliotecznej, o której mowa w § 1, w Statucie Biblioteki Publicznej 
w Pasłęku, stanowiącym załącznik do uchwały nr I/2/2002 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 1 lutego 2002 r. 
w sprawie nadania statutu gminnej instytucji kultury (Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. z 2002 r. Nr 33 poz. 523), 
wprowadza się następujące zmiany: 

1. 1) w § 3 Statutu ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Biblioteka prowadzi Filię Biblioteczną w Zielonce Pasłęckiej.”; 

2. w § 12 Statutu skreśla się pkt 5. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku 
oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku i wchodzi w życie z dniem 
1 września 2020 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pasłęku 

mgr Marian Matuszczak
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UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie likwidacji filii Bibliotecznej zlokalizowanej w Rogajnach oraz zmiany

statutu Biblioteki Publicznej w Pasłęku

Filia  Biblioteki  Publicznej  w Pasłęku zlokalizowana  w Rogajnach funkcjonuje  w pomieszczeniach
Szkoły  Podstawowej  w  Rogajnach.  Filia  ta  jest  nieczynna  od  1  lipca  2019  r.  w  związku  z  przejściem
pracownika obsługującego filię na emeryturę. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań ochrony
przeciwpożarowej,  jakie musi spełniać lokal,  w którym są prowadzone oddziały przedszkolne lub oddziały
przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku
przekształcenia  oddziału  przedszkolnego  lub  oddziałów  przedszkolnych  zorganizowanych  w  szkole
podstawowej  (Dz.U.  z  2017  r.  poz.  1642)  wprowadziło  nowe  wymagania  dla  usytuowania  oddziałów
przedszkolnych. 

Jedynym realnym, w ramach posiadanych przez szkołę zasobów lokalowych, rozwiązaniem problemu
właściwej lokalizacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rogajnach jest umiejscowienie go w
pomieszczeniach zajmowanych dotychczas w tej szkole przez filię Biblioteki Publicznej w Pasłęku.

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Rogajnach  oraz  Dyrektor  Biblioteki  Publicznej  w  Pasłęku,
pozytywnie zaopiniowali rozwiązanie polegające na tym, że Biblioteka Publiczna w Pasłęku zwróci szkole
lokal dotychczas zajmowany przez filię tej biblioteki w Szkole Podstawowej w Rogajnach, a w miejsce filii
bibliotecznej powstanie  punkt  biblioteczny  Biblioteki  Publicznej,  który  będzie  funkcjonował  w  ramach
biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej w Rogajnach.

Proponowana zmiana nie spowoduje ograniczenia możliwości dostępu czytelników do księgozbioru
obecnej Filii bibliotecznej w Rogajnach, ponieważ zmieni się jedynie stan formalno-prawny – filia zostanie
przekształcona  w  punkt  biblioteczny  w  tym  samym  obiekcie  szkolnym.  Natomiast  mieszkańcy  sołectwa
Rogajny  i  obwodu  szkolnego  Szkoły  Podstawowej  w  Rogajnach  uzyskają  dodatkowe  korzyści  z  tego
rozwiązania, w tym w postaci właściwego usytuowania oddziału przedszkolnego, spełniającego wymogi prawa,
w szczególności podnoszącego stan bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do tego oddziału przedszkolnego.

Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy o bibliotekach, w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Rogajnach
została zasięgnięta opinia jednostki sprawującej merytoryczny nadzór nad działalnością Biblioteki Publicznej,
która jest pozytywna.

W  związku  ze  spełnieniem  ustawowych  wymogów  dotyczących  likwidacji  Filii  Bibliotecznej  w
Rogajnach, tj.:

 zasięgnięcia opinii, o której mowa wyżej,
 upływu 6-miesięcznego terminu od dnia podjęcia przez Radę Miejską w Pasłęku uchwały nr IX/84/19

o  zamiarze  likwidacji  ww.  Filii  Bibliotecznej  oraz  mając  na  uwadze  potrzeby  lokalowe  SP  w
Rogajnach, 

jest możliwe prawnie i uzasadnione społecznie podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w m.
Rogajny.


