
UCHWAŁA NR 604 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 29 września 2021 roku 

w sprawie zamiaru likwidacji Filii dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ) w związku z art. 13 ust. 1-2 i ust. 4 ustawy z dnia 

27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r., poz. 1479) - Rada Miasta Konina 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Z dniem 1 maja 2022r. zamierza się zlikwidować Filię dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie, znajdującą się w Koninie przy 

ul. Dworcowej 13. 

§ 2. 

Niniejszą uchwałę wraz z uzasadnieniem podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń: Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii 

Urbanowskiej w Koninie, Urzędu Miejskiego w Koninie oraz na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 604 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 29 września 2021 roku 

w sprawie zamiaru likwidacji Filii dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki 

Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie 

Miasto Konin jako jednostka samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o 

bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) jest 

organizatorem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie. 

W świetle art. 13 ustawy o bibliotekach organizator może dokonać połączenia, 

podziału lub likwidacji biblioteki. Organizator obowiązany jest na 6 miesięcy przed 

dniem wydania aktu o likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację 

o zamiarze likwidacji wraz z uzasadnieniem. Przepis ten dotyczy również likwidacji filii 

bibliotecznej, jak i zmian statutowych. Jednocześnie ustawa o bibliotekach nakłada na 

organizatora biblioteki w przypadku likwidacji filii, obowiązek zasięgnięcia opinii 

jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki tj. 

Wojewódzką Biblioteką Publiczną Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.  

Dokonanie zmian w organizacji MBP w Koninie wynika z konieczności uporządkowania 

kwestii, które swój początek mają w roku 2012, kiedy to ówczesne władze Konina 

nakazały MBP w Koninie opuszczenie lokalu przy ul. Powstańców Wlkp. 14 

zajmowanego przez Filię dla Dzieci i Młodzieży. 

Po 5 latach, w roku 2017 filia została wyprowadzona z w/w lokalu i przeniesiona do 

siedziby MBP w Koninie przy ul. Dworcowej 13. Już wówczas należało dokonać 

formalnej likwidacji filii biorąc pod uwagę fakt, że filia biblioteczna to zlokalizowana 

poza biblioteką główną komórka organizacyjna i zmienić nazwę przenoszonej filii na 

Wypożyczalnię dla Dzieci i Młodzieży adekwatną do komórki organizacyjnej 

znajdującej się wewnątrz siedziby głównej MBP w Koninie, tym bardziej, iż w budynku 

nawet na tym samym piętrze, funkcjonują Wypożyczalnia Główna i Wypożyczalnia 

Zbiorów Audiowizualnych.  

Zmiana, choć formalnie rozumiana jako likwidacja filii jest wyłącznie zmianą 

kosmetyczną mającą na celu uporządkowanie struktury organizacyjnej MBP w Koninie. 

Aby powołać nowy twór jakim jest Wypożyczalnia, która będzie stanowiła część 

składową głównej siedziby MBP w Koninie, należy najpierw zlikwidować filię. Oprócz 

nazwy, w organizacji biblioteki nie zmienia się nic - lokalizacja, stan liczbowy 

księgozbioru, ani liczba pracowników.  



Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu zaopiniowała 

zmianę pozytywnie stając na stanowisku, iż powyższego należało dokonać już przy 

przenosinach filii z ul. Powstańców Wlkp. 14 na ul. Dworcową 13. Zmiana ta 

w najmniejszym stopniu nie przyczyni się do pogorszenia komfortu korzystania 

z księgozbioru dziecięco-młodzieżowego, gdyż jak zaznaczono, dokonać należy 

wyłącznie zmiany zaszeregowania komórki w strukturze organizacyjnej MBP 

w Koninie. 

W związku z powyższym wnioskuję o podjęcie przedmiotowej uchwały. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 


	UCHWAŁA NR 604 RADY MIASTA KONINA z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zamiaru likwidacji Filii dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
	§ 1.
	§ 2.
	§ 3.
	§ 4.

	UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 604 RADY MIASTA KONINA z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zamiaru likwidacji Filii dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie

