
Proiekt

z dnia ..................
Zatwierdzony przez

UCHWALA NR...................
RADY MI AST A PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 2019 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Prochnika w Piotrkowie 
Trybunalskim, zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz zamiaru dokonania 

zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Prochnika w Piotrkowie Trybunalskim, w cz^sci
dotycz^cej zakresu dzialania i lokalizacji Filii.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy zdnia 8 marea 1990 roku o samorz^dzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z2019r., poz. 506) i art. 8 ust. 2 pkt 2 w zwi^zku z art. 13 ust. 1, 2i4 ustawy zdnia 27 czerwca 1997 roku 
o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1479) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co nast^puje:

§ 1. Z dniem 31 marca 2020 roku zamierza si? dokonac likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
Adama Prochnika w Piotrkowie Trybunalskim, zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim Rynek Trybunalski 2.

§ 2. Zamierza si? dokonac zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Prochnika w Piotrkowie 
Trybunalskim stanowiqcego zakjeznik do uchwaly nr IX/136/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zdnia 
26 czerwca 2019 roku w cz?sci dotycz^cej zakresu dzialania i lokalizacji Filii.

§ 3. Upowaznia si? Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do zasi?gni?cia opinii co do zamiaru 
likwidacji Filii nr 2wjednostce sprawuj^cej nadzor merytoryezny nad dzialalnoscig Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Adama Prochnika w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 4. Uzasadnienie zamiaru likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej i zamiaru zmiany statutu stanowi 
zal^cznik do niniejszej uchwaly.

§ 5. Uchwal? w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 2 oraz zamiaru zmiany statutu podaje si? wraz 
z uzasadnieniem do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie:

1) na tablicy ogloszeh w Urz?dzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaz K.Rudowskiego 10,
2) w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. M.Curie-Sklodowskiej 3,

3) w siedzibie Filii nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2,

4) na stronie intemetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Piotrkow Trybunalski.
§ 6. Wykonanie uchwaly powierza si? Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz dyrektorowi 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Prochnika w Piotrkowie Trybunalskim.
§ 7. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa Lodzkiego i wchodzi w zycie po 

uplywie 14 dni od daty jej ogloszenia.
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Zal^cznik do uchwafy Nr...................

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia. 2019 r.

Uzasadnienie

Miasto Piotrkow Trybunalski jako jednostka samorz^du terytorialnego zgodnie z ustaw^ z dnia 27 czerwca 
1997 roku o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1479) jest organizatorem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
Adama Prochnika oraz jej dwoch filii. W swietle art. 13 ustawy o bibliotekach organizator moze dokonac 
poi^czenia, podziahi lub likwidacji biblioteki. Organizator obowi^zany jest na 6 miesi^cy przed dniem wydania 
aktu o likwidacji biblioteki podac do publicznej wiadomosci informacj? o zamiarze likwidacji wraz 
z uzasadnieniem. Obowi^zek ten dotyczy rowniez zmiany statutu biblioteki 
dzialania i lokalizacji filii oraz oddzialow. Jednoczesnie ustawa o bibliotekach naklada na organizatora 
biblioteki w przypadku likwidacji filii, obowi^zek zasi$gni$cia opinii jednostki sprawuj^cej nadzor 
merytoryczny nad dzialalnosci^ biblioteki. W tym przypadku jest to Wojewodzka Biblioteka Publiczna im. 
Marszatka Jozefa Pilsudskiego w Lodzi.

W czerwcu 2019 roku oddano do uzytku now^ siedzib? glown^ Miejskiej Biblioteki Publicznej „Mediatek$ 
800-lecia", zlokalizowan^ przy ul. M.Curie-Sklodowskiej 3, czyli nowoczesn^ biblioteki, ktora jest takze 
miejscem spotkah, integracji, nauki i wymiany kulturalnej. Jest juz miejscem spotkah oraz platform^ integracji 
miidzypokoleniowej, gdzie zarowno najmlodsi piotrkowianie, jak i dorosli i seniorzy maj^ mozliwosc realizacji 
wlasnych zainteresowah. W murach Mediateki znajduj^ si? wypozyczalnie i czytelnie dla dzieci i doroslych, 
pracownie warsztatowe, gier komputerowych, sala odczytow i projekcji, strefa nauki. Czytelnicy zyskali 
nieograniczony dost^p do ksi^gozbioru, mozliwosc samodzielnej obslugi konta czytelniczego czy wrzutni^ 
umozliwiaj^c^ oddawanie ksi^zek przez 24 godziny na dob? przez 7 dni w tygodniu. Poprzez odpowiedni^ 
aranzacji przestrzeni stworzono warunki do calodziennego przebywania w godzinach 8.00-20.00 przez 6 dni 
w tygodniu. Mediateka to 2 kondygnacje o powierzchni uzytkowej 5346,53 m2 w petni przystosowane dla 
potrzeb niepeinosprawnych, ktore mog^ samodzielnie korzystac z using kulturalnych.

Natomiast Filia nr 2, zlokalizowana w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2, miesci si? 
bardzo blisko glownej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej, w trzech niewielkich pomieszczeniach 
o ograniczonych mozliwosciach lokalowych (94 m2), w ktorych nie ma szans na stworzenie warunkow 
odpowiadaj^cych wymaganiom wspolczesnej biblioteki. Lokal ten tez nie pozwala na korzystanie 
z zasobow osobom niepelnosprawnym; zarowno wejscie, jak i przestrzeh shiz^ca do obslugi czytelnikow 
wyklucza t$ grupi mieszkahcow z korzystania z biblioteki. Nie ma tez mozliwosci pozyskania wi^kszej 
powierzchni w obribie lokalu. Brak powierzchni na zbiory oraz dla czytelnikow prowadzi do ograniczania 
zakupow nowosci wydawniczych, co w konsekwencji zaw^za ofert? czytelniczcj tej placowki.

Wobec powyzszego organizator, w porozumieniu z Dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej, uznal za 
zasadne podj^cie dzialah w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie 
Trybunalskim zlokalizowanej Rynek Trybunalski 2, a tym samym wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Adama Prochnika w Piotrkowie Trybunalskim w cz^sci dotycz^cej zakresu dzialania 
i lokalizacji Filii (wykreslenie Filii nr 2).

Po likwidacji Filii nr 2 planuje si$ przekazac ksi^gozbior do siedziby glownej MBP oraz Filii 
nr 1 zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackej 66, a cz^sc zdezaktualizowana 
i zniszczona zbioru zostanie wycofana. Trzech pracownikow zostanie wl^czonych do zespolu Mediateki 800- 
lecia, w miejsce osob odchodz^cych na emerytur^ oraz tych, ktorym kohczy si? umowa o prac? na czas 
okreslony.

Likwidacja Filii spowoduje takze oszcz?dnosci finansowe (czynsz, media).

w cz?sci dotycz^cej zakresu
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