
 
 
 

projekt 
 
 
 

UCHWAŁA NR ......................................... 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia ...................................................... 

 
 

w sprawie zamiaru przekształcenia 
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie 

 
 

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 486), art. 5 ust. 6, art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm), 

 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 
 

§1. 
 
 
Zamierza się przekształcić Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie w ten 
sposób, że wyłącza się z jej struktury Filię w Dębicy i na jej bazie tworzy się 
Bibliotekę Pedagogiczną w Dębicy oraz przekazuję się ją do prowadzenia Gminie 
Miasta Dębica. 

 
§ 2. 

 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 
 

Wpisując się i ideę tworzenia struktury Obrony Terytorialnej kraju, Gmina 
Miasta Dębica zwróciła się do Ministerstwa Obrony Narodowej z prośbą 
o rozważenie możliwości utworzenia w Dębicy siedziby Sztabu Batalionu. Na 
lokalizację tego przedsięwzięcia wybrano budynek stanowiący własność 
Województwa Podkarpackiego (działka nr 481/67), pozostający w trwałym zarządzie 
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie (obecnie w budynku tym 
zlokalizowana jest Filia tej Biblioteki) 

Przekazanie przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Dębica 
może zostać dokonane pod warunkiem przejęcia do prowadzenia Filii Biblioteki 
Pedagogicznej w Dębicy. 

W związku z powyższym proponuje się przekształcenie Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie w ten sposób, że wyłącza się z jej struktury 
Filię w Dębicy i na jej bazie tworzy się Bibliotekę Pedagogiczną w Dębicy.  Mienie 
będące we władaniu Filii w Dębicy przeznacza się na cele statutowe Biblioteki 
Pedagogicznej w Dębicy. Z dniem przekształcenia pracownicy realizujący zadania 
Filii w Dębicy staną się pracownikami Biblioteki Pedagogicznej w Dębicy. 

Biorąc pod uwagę art. 59 ust. 6 ustawy o systemie oświaty przed dokonaniem 
przekształcenia biblioteki pedagogicznej konieczne jest zasięgnięcie opinii 
Podkarpackiego Kuratora Oświaty, dlatego też podjęcie uchwały znajduje 
uzasadnienie. 
 


