
UCHWAŁA NR LXII.389.2021 
RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE 

z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie likwidacji filii bibliotecznej Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie 
zlokalizowanej w Dołach Biskupich oraz zmian w Statucie Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Kunowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479), 
po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 listopada 2021 r. likwiduje się filię biblioteczną w Dołach Biskupich Miejsko – Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Kunowie. 

§ 2. W związku z postanowieniami § 1, wskazuje się, że z dniem 1 listopada 2021 r. dokonuje się zmian 
w Statucie Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie w części dotyczącej zakresu lokalizacji 
filii, o której mowa w § 1 poprzez skreślenie w załączniku do uchwały Nr XLII/294/05 Rady Miejskiej 
w Kunowie z dnia 24 czerwca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 233, poz. 2828, z 2008 r. Nr 106, poz. 1528 
oraz z 2020 r. poz. 3801) w § 2 ust. 3 lit. d. 

§ 3. 1. Majątek ruchomy pozostający po filii, o której mowa w § 1 zostanie zagospodarowany zgodnie 
z przeznaczeniem i potrzebami przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Kunowie. 

2. Księgozbiór likwidowanej filii, o której mowa w § 1 zostanie zinwentaryzowany i zagospodarowany 
przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Kunowie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie 
 

Piotr Rakoczy 
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Uzasadnienie 

W myśl art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479), 
Gmina Kunów jest organizatorem dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ww. ustawy organizator posiada kompetencje do połączenia, podziału lub 
likwidacji filii bibliotecznych oraz do dokonania zmian w statucie biblioteki w części dotyczącej zakresu 
działania i lokalizacji filii. Jednocześnie ustawodawca zobligował organizatora do zasięgnięcia opinii 
biblioteki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki, której zmiany dotyczą 
(art. 13 ust. 4 ustawy), a także do podania do publicznej wiadomości informacji o swoim zamiarze na 
6 miesięcy przed wydaniem aktu dotyczącego zmiany statutu biblioteki w części dotyczącej zakresu 
działania i lokalizacji filii. Ww. wymogi zostały spełnione: 

1) pismem z dnia 22.03.2021 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach 
wyraziła opinię, wskazującą, że doszło już prawie do całkowitego wygaszenia działalności placówki 
w 2020 r. Podniosła również, że uznaje prawo każdej wspólnoty, także małych społeczności do korzystania 
z kultury, do działalności kulturalnej i uczestnictwa w kulturze. Likwidacja biblioteki jest działaniem 
przeciwnym takiemu poglądowi. Oczekuje zatem organ opiniujący od samorządów modernizacji bibliotek, 
dostosowywania ich do oczekiwań współczesnych czytelników, nie zaś ich likwidacji; 

2) informacja o zamiarze likwidacji została podana do publicznej wiadomości na 6 miesięcy przed 
wydaniem aktu o likwidacji – tj. nastąpiło udostępnienie uchwały o zamiarze likwidacji wraz 
z uzasadnieniem poprzez: 

a) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w okresie od 
28 stycznia 2021 r. do dnia 28 lipca 2021 r., 

b) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kunowie w okresie od 
dnia 4 lutego 2021 r. do dnia 4 sierpnia 2021 r., 

c) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie od dnia 4 lutego 
2021 r. do chwili obecnej. 

Opinia wyrażona przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach jako organu współdziałającego jest 
najsłabszą formą współdziałania pomiędzy organami administracji i nie ma charakteru wiążącego dla 
organu prowadzącego postępowanie główne. Dlatego też organ taki nie jest związany poglądami 
wypowiedzianymi przez organy współdziałające w formie opinii (wyrok WSA w Gliwicach z 20.06.2018 r., 
II SA/Gl 257/18, LEX nr 2523784). Rada Miejska w Kunowie zdecydowała się jednak zlikwidować filię, ze 
względu na argumentację wskazaną poniżej. 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie posiada obecnie 3 filie, które mieszczą się w lokalach 
użyczonych przez gminę oraz szkoły podstawowe w miejscowościach: Bukowie, Doły Biskupie, Janik. 
W miejscowości Bukowie funkcjonuje filia biblioteczna w ramach oddelegowania pracownika z MGBP 
w Kunowie dwa razy w tygodniu po 8 godz. Filia biblioteczna w Janiku, również działa na zasadzie 
oddelegowania pracownika z MGBP jeden raz w tygodniu na 7 godz. Filie w Dołach Biskupich i Nietulisku 
Dużym działały w ramach pracy pracownika zatrudnionego na ½ etatu (Doły Biskupie - dwa razy 
w tygodniu po 4 godz. i Nietulisko Duże - trzy razy w tygodniu po 4 godz.), ale pracownik ten nabył prawa 
emerytalne i z dniem 27.07.2019 r. przeszedł na emeryturę. Ten system pracy jest bardzo uciążliwy 
i powoduje duże obciążenie pracowników pozostających w siedzibie MGBP, z uwagi na dwuzmianowy 
system pracy w godz. od 8.00 do 18.00 i w soboty od 8.00 do 14.00. W latach wcześniejszych filie mieściły 
się w lokalach prywatnych i biblioteka ponosiła koszty związane z ich utrzymaniem. Przeniesienie filii do 
budynków szkolnych było podyktowane względami ekonomicznymi. Filie biblioteczne Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Kunowie działają w pomieszczeniach wspólnie z bibliotekami szkolnymi. 

Uzasadnienie likwidacji filii bibliotecznej w Dołach Biskupich. 

Filia mieści się w pomieszczeniu użyczonym od Gminy Kunów o powierzchni 17,10 m2 zajmowanym 
dotychczas łącznie z biblioteką szkolną. Powodem likwidacji filii w Dołach Biskupich są trudności 
organizacyjne i ekonomiczne utrzymania filii w budynku po byłej Publicznej Szkole Podstawowej w Dołach 
Biskupich. Sytuację tę pogarsza fakt, iż od 1września 2020 r. Szkoła Podstawowa w Dołach Biskupich 
przestała funkcjonować i została zlikwidowana. 
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Z chwilą przejścia pracownika na emeryturę MGBP nie ma możliwości etatowych, by zapewnić obsadę 
tej placówki, ponieważ utrudniłoby to znacznie organizację pracy w siedzibie głównej Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Kunowie przy ulicy Warszawskiej 48. 

Liczba czytelników oraz zainteresowanie wypożyczaniem książek z roku na rok maleje i w filii w Dołach 
Biskupich przedstawia się następująco: 

L.p. Rodzaj danych Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
1 Liczba czytelników  148  70  48  23  0 
2. Liczba wypożyczonych 

pozycji 
 
 1129 

 
 860 

 
 396 

 
 192 

 
 0 

3. Liczba odwiedzin  317  179  156  132  0 

Ponadto w tej lokalizacji została również utworzona Wiejska Biblioteka przez Stowarzyszenie Witulin 
nad Świśliną od września 2020 r. Dzieci i młodzież będą mogły również korzystać z księgozbioru bibliotek 
w miejscowościach nauki szkolnej, a dorośli czytelnicy będą mogli korzystać z księgozbioru Miejsko-
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie, która jest oddalona w niewielkiej odległości od tej 
miejscowości. 

Księgozbiór będący na stanie filii zostanie przekazany do siedziby głównej Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Kunowie oraz do pozostałych filii, a książki zniszczone i zdezaktualizowane zostaną 
przekazane na makulaturę. 

 Zdecydowano się opublikować uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 
bowiem uchwała o statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie była publikowana jako 
akt prawa miejscowego, zatem jego zmiana również wymaga zachowania formy przewidzianej do 
uchwalenia aktu. 

Mając powyższe na uwadze organizator uznał za zasadne podjęcie działań w sprawie likwidacji filii 
bibliotecznej w Dołach Biskupich, a tym samym wprowadzenie zmian w Statucie Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Kunowie. 

Opracowała: 

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie
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