
UCHWAŁA NR XXXII/814/17

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 24 maja 2017 r.

w sprawie zamiaru reorganizacji sieci filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni obejmującej 
połączenie, likwidację oraz utworzenie filii, a także zmianę statutu Biblioteki

w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2016.446 j.t. z późn. zm.: Dz.U.2016.1579, Dz.U.2016.1948, Dz.U.2017.730) oraz 
art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.2012.642 j.t. z późn. zm.: 
Dz.U.2011.207.1230, Dz.U.2012.908 i Dz.U.2013.829) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się zamiar połączenia trzech filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni:

1) Wypożyczalni Naukowej zlokalizowanej przy ul. Świętojańskiej 141;

2) Czytelni Naukowej zlokalizowanej przy ul. Biskupa Dominika 17;

3) Gdyńskiej Biblioteki Akademickiej zlokalizowanej przy ul. Warszawskiej 47;

- i utworzenia z nich nowej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 141 – 
Biblioteki Wiedzy.

§ 2. Ogłasza się zamiar likwidacji filii nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni przy ul. Amona 
38d.

§ 3. 1. Ogłasza się zamiar zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni nadanego uchwałą 
nr XXI/441/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Gdyni (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 17 lipca 2012 r., poz. 2475) w części 
dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów, obejmujący:

1) połączenie filii, o którym mowa w § 1;

2) likwidację filii, o której mowa w § 2;

3) utworzenie nowej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni zlokalizowanej w kompleksie 
Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy al. Zwycięstwa 92 – Biblioteki z Pasją.

2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, będzie polegała na zmianie załącznika nr 1 do statutu Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gdyni nadanego uchwałą nr XXI/441/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 r. 
w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni (Dziennik Urzędowy Województwa 
Pomorskiego z 17 lipca 2012 r., poz. 2475), który otrzyma brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdyni do zasięgnięcia opinii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gdańsku jako jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gdyni, w sprawie zamiaru dokonania zmian w sieci filii, o których mowa w § 1-3 uchwały.

§ 5. 1. Uchwała wraz z uzasadnieniem podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Gdyni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni, 
a także w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz w filiach: Wypożyczalni Naukowej, Czytelni 
Naukowej i Gdyńskiej Biblioteki Akademickiej.

2. W zakresie określonym w ust. 1 uchwałę wykona Prezydent Miasta Gdyni.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta:
J. Zielińska
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Załącznik do Uchwały Nr XXXII/814/17
Rady Miasta Gdyni

z dnia 24 maja 2017 r.

Zakres działania i lokalizacja filii oraz oddziałów Biblioteki

§ 1.  Filie i oddziały Biblioteki realizują działania bibliotek publicznych określone w ustawie z dnia 
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

§ 2.  W skład sieci filii i oddziałów Biblioteki wchodzi:  

1) Biblioteka Wiedzy, ul. Świętojańska 141;

2) Biblioteka z Pasją, al. Zwycięstwa 92;

3) filia nr 1, ul. Boisko 6;

4) filia nr 2, ul. Żeromskiego 36;

5) filia nr 3, ul. Morska 113;

6) filia nr 4, ul. ul. Porębskiego 21;

7) filia nr 5, ul. Narcyzowa 1;

8) filia nr 6, ul. Kcyńska 2;

9) filia nr 7, ul. Śląska 56;

10) filia nr 8, ul. Chabrowa 43;

11) filia nr 9, ul. II Morskiego Pułku Strzelców 9;

12) filia nr 10, ul. Biskupa Dominika 3;

13) filia nr 11, ul. Łowicka 51;

14) filia nr 12, ul. Opata Hackiego 33;

15) filia nr 13, ul. Podchorążych 10a;

16) filia nr 14, ul. Brzechwy 3/5;

17) filia nr 15, al. Marszałka Piłsudskiego 18;

18) filia nr 16, ul. Warszawska 3;

19) filia nr 17, ul. Cylkowskiego 5;

20) filia nr 18, ul. Kartuska 20;

21) filia nr 20, ul. Nagietkowa 73.
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UZASADNIENIE

Art. 13 ust 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach stanowi, że organizator biblioteki
może dokonać jej połączenia, podziału lub likwidacji. Art. 13 ust. 2 wyżej wskazanej ustawy
zobowiązuje organizatora do podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze połączenia,
podziału lub likwidacji biblioteki wraz z uzasadnieniem na 6 miesięcy przed dniem wydania
właściwego aktu.
Obowiązek ten dotyczy również zmiany statutu biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i
lokalizacji filii oraz oddziałów. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w
sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących
tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek
organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.
Organizatorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni jest Gmina Miasta Gdyni. Biblioteka
wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, a jednostką sprawującą nadzór merytoryczny
nad jej działalnością jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku.

1. Połączenie Wypożyczalni Naukowej, Czytelni Naukowej i Gdyńskiej Biblioteki Akademickiej
– utworzenie Biblioteki Wiedzy

Wypożyczalnia Naukowa znajduje się przy ul. Świętojańskiej 141 i dysponuje lokalem
o powierzchni 225 m2. W 2016 r. z usług Wypożyczalni korzystało 37.66 czytelników (użytkownicy
zarejestrowani), którym udostępniono 28.088 materiałów bibliotecznych (w tym 6.391 na miejscu).
Czytelnia Naukowa znajduje się przy ul. Biskupa Dominika 17 i zajmuje lokal o powierzchni 581
m2 (wraz z piwnicą przeznaczoną na magazyn zbiorów). W 2016 r. z usług placówki korzystało
940 czytelników (użytkownicy zarejestrowani), którym udostępniono na miejscu 38.512
materiałów bibliotecznych. Gdyńska Biblioteka Akademicka znajduje się przy ul. Warszawskiej 47,
w lokalu o powierzchni 120 m2. Z usług filii korzystało w 2016 r. 533 czytelników (użytkownicy
zarejestrowani), którym udostępniono na miejscu 17.135 materiałów bibliotecznych. Wszystkie
trzy placówki posiadają na swoim stanie 73.636 książek (Wypożyczalnia Naukowa – 27.544 wol.,
Czytelnia Naukowa – 37.250 wol., Gdyńska Biblioteka Akademicka – 8.842 wol.). Dodatkowo w
zasobach Czytelni Naukowej znajduje się 5.311 wol. czasopism oprawnych. Zbiory te w dużej
mierze powielają się oraz wymagają gruntownej selekcji i uaktualnienia.
Zbiory w obecnym stanie nie zaspokajają we właściwy sposób naukowych potrzeb mieszkańców
Gdyni. Ponadto – jak pokazuje praktyka bibliotek polskich i europejskich – użytkownicy placówek o
podobnym charakterze chętniej wypożyczają książki do domu niż korzystają z nich na miejscu.
Obecnie poszukuje się raczej przestrzeni do nauki, a nie miejsca do korzystania ze zbiorów na
miejscu. Sytuację tę odzwierciedlają również statystyki czytelnictwa w Czytelni Naukowej oraz
Gdyńskiej Bibliotece Akademickiej.
Powołanie Biblioteki Wiedzy w lokalu przy ul. Świętojańskiej 141 powstałej z połączenia
Wypożyczalni Naukowej, Czytelni Naukowej i Gdyńskiej Biblioteki Akademickiej pozwoli na lepsze
zaspokojenie potrzeb gdynian zainteresowanych pogłębianiem wiadomości z różnych dziedzin
nauki oraz rozwojem umiejętności. Zaletą nowopowstałej placówki będą jej zbiory – scalone i
atrakcyjne, odpowiadające potrzebom użytkowników, udostępniane przede wszystkim na
zewnątrz, także w trybie zamówień magazynowych – do tych potrzeb dostosowany zostanie
obecny magazyn Czytelni Naukowej, znajdujący się po drugiej stronie ulicy. W placówce
znajdować się będzie czytelnia prasy oraz miejsce do korzystania ze zbiorów na miejscu i cichej
pracy. Biblioteka będzie udostępniała bazy danych m.in. Lex oraz połączenie internetowe za
pomocą WiFi, co umożliwi użytkownikom korzystanie z własnych urządzeń do pracy. Poprzez
punkt działający w lokalu przy ul. Biskupa Dominika 17 – jako Czytelnia Czasopism Archiwalnych –
Biblioteka będzie udostępniała archiwalne wydania wybranych tytułów prasowych.

2. Utworzenie Biblioteki z Pasją w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym
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Biblioteka z Pasją w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym przy al. Zwycięstwa 92 będzie
nową, nowocześnie zaprojektowaną, wyposażoną i zorganizowaną filią Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Gdyni. Oferta Biblioteki będzie skierowana przede wszystkim do osób w wieku 13-19
lat, ale w zbiorach nie zabraknie również wydawnictw skierowanych do starszych odbiorców.
Oprócz beletrystyki w filii udostępniane będą wydawnictwa komiksowe, techniczne, dotyczące
nowych mediów, a także bogaty zbiór dotyczący sztuki, audiobooki, ebooki; placówka posiadać
będzie również dostęp do baz danych. W Bibliotece znajdzie się miejsce do wspólnej pracy oraz
prowadzenia zajęć warsztatowych. Doskonale położona i skomunikowana filia ma stać się
Trzecim Miejscem – stanowić atrakcyjną propozycję spędzania wolnego czasu dla wszystkich
osób pragnących kontaktu z szeroko pojętą kulturą, w szczególności dla mieszkańców Redłowa
oraz pracowników i osób korzystających z usług Pomorskiego Parku Naukowo-
Technologicznego.

3. Likwidacja filii nr 19 przy ul. Amona 38d

Filia nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni przy ul. Amona 38d w dzielnicy Chwarzno była
małą placówką działającą w prywatnym pomieszczeniu garażowym, którego stan techniczny się
pogarszał stwarzając zagrożenie dla czytelników i pracowników filii. Działanie filii zostało ze
względów lokalowych zawieszone w 2008 r. i jego wznowienie w tym miejscu jest niemożliwe z
uwagi na wymogi bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Miasto ani Biblioteka nie dysponują
obecnie w okolicy żadnym lokalem, który spełniałby warunki lokalizacji w nim filii bibliotecznej.

4. Zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni

Planowana reorganizacja sieci bibliotecznej obejmująca połączenie, utworzenie oraz likwidację filii
zostanie ujęta w formie nowego załącznika do uchwały nadającej statut Biblioteki, który określa
zakres działania i lokalizacji filii oraz oddziałów.
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