
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

w sprawie zamiaru zmiany statutu samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
Adama Asnyka w Kaliszu i podania jej do publicznej wiadomości. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz. U. z 2020, poz. 194 z późn. zm.), art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1479) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się wolę zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka 
w Kaliszu, wpisanej pod nr 5 do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Kalisz. 

2. Planowana nowelizacja statutu, nadanego uchwałą Nr III/20/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie    
nadania statutu instytucji kultury Miasta Kalisza – Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka  
w Kaliszu (ze zm.), związana jest z zamiarem zmiany lokalizacji filii. 

3. W statucie, o którym mowa w ust. 2, wprowadzone zostaną następujące zmiany: 

1) § 3 ust. 2, pkt. 5 otrzymuje brzmienie „Filia nr 4, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B”, 

2) § 3 ust. 2 dopisuje się punkt 12 w brzmieniu: „12) Repozytorium Kalisza – Dział Zbiorów Specjalnych 
i Regionalnych Biblioteki Głównej, al. Wolności 27”. 

4. Uzasadnienie zamiaru zmian w miejskiej sieci bibliotecznej jest integralną częścią niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wraz z uzasadnieniem podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej: Urzędu Miasta Kalisza oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama 
Asnyka, a także w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
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Uzasadnienie 

Planowane zmiany miejskiej sieci bibliotecznej, mają na celu poprawę jej funkcjonalności. Filia nr 4 w alei 
Wolności 27, zlokalizowana jest w bliskiej odległości od dwóch kolejnych: Filii nr 3 (ul. Krótka 3) i Filii 
Nr 5 (ul. Złota 26-28). A zatem, na obszarze Śródmieścia, gdzie od wielu lat obserwowana jest tendencja 
spadkowa, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, jej dalsze funkcjonowanie może okazać się mniej przydatne, niż 
w innych, znacznie liczniej zaludnionych obszarach miasta. Przeniesienie Filii nr 4 na osiedle „Dobrzec”, gdzie 
funkcjonuje Filia nr 16, odnotowująca najwyższe w skali roku liczby wypożyczeń księgozbioru, odciąży ww. 
placówkę, a jednocześnie umożliwi mieszkańcom ww. rejonu dostęp do znacznie bogatszego księgozbioru. 

Jednocześnie, w opuszczonych pomieszczeniach po Filii nr 4, umiejscowione zostanie „Repozytorium 
Kalisza” – Dział Zbiorów Specjalnych i Regionalnych Biblioteki Głównej. Przekazanie Działowi znacznie 
większej, niż dotychczasowa powierzchni, umożliwi stworzenie korzystniejszych warunków do 
przechowywania księgozbioru, w tym  szczególnie cennych starodruków, a także pozwoli stworzyć atrakcyjne 
dla mieszkańców i turystów miejsce spotkańi wystaw dedykowanych Kaliszowi. 

W miejsce przeniesionego Działu, do Biblioteki Głównej, przeniesiona zostanie administracja Biblioteki. 
Zajmowany przez nią dotychczas budynek przy ul. Łaziennej 6 jest w złym stanie technicznym. Zabytkowy 
obiekt, wymaga znacznych nakładów na remont i modernizację, a Biblioteka nie ma funduszy na 
przeprowadzenie niezbędnych prac. 

 

w z. Prezydenta Miasta Kalisza 
/.../ 

Grzegorz Kulawinek 
Wiceprezydent Miasta Kalisza 
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