
UCHWAŁA NR LIV/507/2022 
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

z dnia 1 sierpnia 2022 r. 

w sprawie połączenia Filii nr 3 z Filią nr 2 dla Dzieci Biblioteki Miejskiej im. Jana 
Kasprowicza w Inowrocławiu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 13 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 sierpnia 2022 r. dokonuje się połączenia filii bibliotecznych 
Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, tj. Filii nr 3 przy ul. Szarych 
Szeregów 2 i Filii nr 2 dla Dzieci przy ul. Wojska Polskiego 5. 

§ 2. Połączone filie, o których mowa w § 1, tworzą nową Filię nr 3 przy ul. Wojska 
Polskiego 5. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
 

Id: CC2F5EA6-B412-4AF8-899B-A8A00E123B8E. Podpisany Strona 1 z 3



Uzasadnienie do uchwały Nr LIV/507/2022 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 1 sierpnia 2022 r. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, organizator 
może dokonać połączenia, podziału lub likwidacji biblioteki. Organizatorem jest, według 
art. 8 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, Miasto Inowrocław. W myśl art. 13 ust. 2 tej ustawy, 
organizator jest zobowiązany na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu, podziale 
lub likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz 
z uzasadnieniem. Obowiązek ten dotyczy również zmiany statutu biblioteki w części 
dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów. Jednocześnie wskazana ustawa 
w art. 13 ust. 4 nakłada na organizatora biblioteki w przypadku połączenia filii obowiązek 
zasięgnięcia opinii jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki, 
którą w tym przypadku jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda 
Bełzy w Bydgoszczy. 

31 stycznia 2022 r. Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę w sprawie zamiaru 
połączenia Filii nr 3 z Filią nr 2 dla Dzieci Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza 
w Inowrocławiu oraz w sprawie zamiaru dokonania zmian w statucie Biblioteki Miejskiej im. 
Jan Kasprowicza w Inowrocławiu (uchwała nr XLVI/443/2022). Tego samego dnia Prezydent 
Miasta Inowrocławia podał do publicznej wiadomości informację o zamiarze połączenia filii 
oraz o zamiarze dokonania zmian w statucie Biblioteki wraz z uzasadnieniem poprzez 
umieszczenie na tablicy ogłoszeń w tych filiach, w Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza 
w Inowrocławiu przy ul. Jana Kilińskiego 16 i Urzędzie Miasta Inowrocławia oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia i na stronie internetowej 
Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu ( www.jan-kasprowicz.bmino.pl). 
Ponadto Miasto Inowrocław zasięgnęło opinii jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad 
działalnością biblioteki w zakresie połączenia filii. Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy w piśmie z 25 lutego 2022 r. 
wydał pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie. 

Z wnioskiem o połączenie dwóch filii bibliotecznych, tj. Filii nr 3 przy ul. Szarych 
Szeregów 2 i Filii nr 2 dla Dzieci przy ul. Wojska Polskiego 5 wystąpiła Dyrektor Biblioteki 
Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. W wyniku połączenia dotychczasowych 
filii bibliotecznych powstanie Filia nr 3. Nowa filia będzie usytuowana przy ul. Wojska 
Polskiego 5, w dotychczasowej siedzibie Filii nr 2 dla Dzieci, co pozwoli na kompleksową 
obsługę zarówno dzieci, jak i dorosłych czytelników. Główną przyczyną zmiany jest 
konieczność dostosowania wysokości kosztów utrzymania biblioteki do uchwalonego przez 
Radę Miejską Inowrocławia budżetu instytucji kultury na 2022 r. i wynikająca z tego potrzeba 
ograniczenia wydatków na funkcjonowanie biblioteki. Samorząd inowrocławski jest 
w trudnej sytuacji finansowej ze względu na wprowadzone zmiany podatkowe. Zmniejszone 
zostały dochody własne Miasta, a co za tym idzie zmniejszyła się wysokość dotacji 
podmiotowej dla Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu o kilkaset 
tysięcy złotych w stosunku do lat ubiegłych. Ponadto połączenie filii jest konsekwencją 
oszczędności w związku z ogromnym wzrostem kosztów funkcjonowania biblioteki 
spowodowanym wzrostem cen energii elektrycznej, minimalnej płacy i innych kosztów 
stałych. 
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Biorąc pod uwagę niewielką odległość między placówkami (zaledwie 500 metrów 
od siebie), ich połączenie nie spowoduje znaczących utrudnień dla czytelników w dostępie do 
księgozbioru. Połączone księgozbiory, dziecięcy z Filii nr 2 dla Dzieci oraz dla dorosłych 
z Filii nr 3 docelowo zgromadzone zostaną w pomieszczeniach przy ul. Wojska Polskiego 5. 
Filia nr 3 Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu zostanie usytuowana 
w budynku przy ul. Wojska Polskiego 5, z uwagi na lepszy stan techniczny niedawno 
wyremontowanego lokalu oraz ze względu na podjazd dla osób niepełnosprawnych. 
Połączenie filii bibliotecznych nie wpłynie negatywnie na jakość obsługi oraz na zaspokojenie 
potrzeb czytelników, a także na funkcjonowanie Biblioteki. 

Mając powyższe na uwadze wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem 
wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia. 

   
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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