
Uchwała Nr XXX/125/2009 
Rady Gminy Świedziebnia 
z dnia 23 września 2009 r. 

 
w sprawie  ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej 
 w   Świedziebni w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji 
 Biblioteki oraz ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii w Michałkach. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), 
art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 123 
z późn. zm.2) oraz art. 13 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 
o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.3) u c h w a l a   
s i ę,  co następuje: 
 

§ 1.  1. Ogłasza  się  zamiar  zmiany  Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej 
  w  Świedziebni  w  części  dotyczącej zakresu działania i lokalizacji 
  Biblioteki oraz ogłasza się zamiar likwidacji Filii w Michałkach. 
 2. Przewidywany  termin  wprowadzenia  zmian  w  Statucie  Gminnej 
  Biblioteki  Publicznej  w Świedziebni określa się na dzień 31 marca 
  2010 r. 
 3. Przewidywany termin likwidacji Filii w Michałkach określa się na dzień 
  31 marca 2010 r.  
 

§ 2. Likwidacja Filii w Michałkach nastąpi po zasięgnięciu przez Gminę 
 Świedziebnia opinii jednostek sprawujących nadzór merytoryczny nad 
 działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni. 
 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega podaniu do 
 publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  
 w  Urzędzie Gminy Świedziebnia, w siedzibie Gminnej Biblioteki 
 Publicznej oraz w Filii w Michałkach. 
 
        Przewodniczący Rady 
        (-) Kazimierz Bejger 
 
                                                 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 
i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420. 
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, 
Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11 poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 
i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504. 
3 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, 
poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600. 



 
 

UZASADNIENIE 
 
 Podjęcie uchwały o zamiarze dokonania zmiany sieci bibliotecznej na 
terenie Gminy wynika z przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 
o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.). Ustawa ta nakłada na 
Gminę – organizatora bibliotek publicznych, obowiązek podania do publicznej 
wiadomości informacji o zamiarze likwidacji wraz z uzasadnieniem. 

W roku 2010 planowana jest  zmiana statutu biblioteki w części 
dotyczącej zakresu działania i lokalizacji Biblioteki, polegająca na likwidacji 
Filii w Michałkach oraz zmianie siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Świedziebni. 
 Proponowana likwidacja filii wynika z niefunkcjonalności pomieszczenia 
usytuowanego w środku budynku szkoły. Lokalizacja ta uniemoŜliwia 
udostępnienie biblioteki szerszemu gronu czytelników poza godzinami pracy 
szkoły, poniewaŜ istnieje problem zapewnienia bezpieczeństwa mieniu szkoły - 
bibliotekarz nie moŜe kontrolować jednocześnie wchodzących na teren szkoły 
i wypoŜyczać księgozbiór, oraz nadzorować korzystających z czytelni 
internetowej.   

Ograniczony czas pracy i godziny otwarcia tej placówki – 3/8 etatu 
(tj. 15 godz. tygodniowo) uzaleŜnione od czasu pracy bibliotekarza szkolnego, 
pełniącego dotąd równocześnie obowiązki bibliotekarza biblioteki publicznej 
oraz brak moŜliwości prowadzenia działalności kulturalnej spowodowały 
sytuację, iŜ filia ta nie stanowiła ciekawej oferty dla lokalnej społeczności. 
Proponowana likwidacja filii podyktowana jest takŜe małą liczbą czytelników, 
którzy rekrutowali się przede wszystkim spośród uczniów szkoły w Michałkach. 
 Zaznaczyć, naleŜy iŜ likwidacja filii nie pozbawi mieszkańców 
miejscowości Michałki dostępu do literatury. Zgromadzony w filii księgozbiór, 
obejmujący ok. 6000 woluminów, po niezbędnej selekcji zostanie przekazany 
bibliotece szkolnej.  Ponadto mieszkańcy miejscowości Michałki mają 
moŜliwość korzystania ze zbiorów placówek oświatowych oraz filii 
bibliotecznych w sąsiednich miejscowościach. 
 W ramach zmian w strukturze Biblioteki, Wójt Gminy zaproponował takŜe 
zmianę lokalizacji biblioteki w Świedziebni poprzez przeniesienie jej do 
zmodernizowanego budynku OSP, co pozwoli na rozszerzenie działalności 
kulturalnej, informacyjnej i edukacyjnej oraz umoŜliwi zwi ększenie dostępności 
biblioteki dla mieszkańców gminy poprzez wydłuŜenie czasu pracy biblioteki 
o tę część etatu, jaka została po likwidacji Filii w Michałkach. 
 
 
        Przewodniczący Rady 
        (-) Kazimierz Bejger 
 


