
UCHWAŁA Nr  XLI/212/ 09

Rady Gminy Somianka
z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie zamiaru likwidacji filii Bibliotecznej w Kręgach Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Somiance 

                Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt  9 lit.  h ustawy z dnia 8 marca
1990  r.  o  samorządzie  gminnym  (tekst  jednolity  z  2001  r.  Dz.  U.  Nr  142,
poz.  1591  z  późniejszymi  zmianami)  oraz  art.  13  ust.  1,  3  i  4  ustawy  z  dnia
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) – Rada 
Gminy Somianka uchwala, co następuje: 

§ 1
Zamierza się dokonać zmiany statutu Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w Somiance
w zakresie likwidacji Filii Bibliotecznej w Kręgach z dniem 30 czerwca 2010 r.

§ 2
Zawiadomienie o zamiarze likwidacji  zostanie podane do publicznej  wiadomości 
poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej, wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń  w  budynku  Urzędu  Gminy  Somianka,  w  siedzibie  Gminnej  Biblioteki 
Publicznej w Somiance oraz w siedzibie Filii Bibliotecznej w Kręgach.

§ 3
Upoważnia  się  Wójta  Gminy  Somianka  do  wystąpienia  o  opinię  do  jednostki 
sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej
w Somiance.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 
     Rady Gminy

              /-/ Tadeusz Jacek Tolak



U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Gmina 
jako organizator biblioteki,  obowiązana jest na 6 miesięcy przed dniem wydania 
aktu o likwidacji biblioteki, podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze 
likwidacji  wraz  z  uzasadnieniem.  Ponadto  zgodnie  z  art.  13  ust.  4  w/w ustawy 
likwidacja  filii  bibliotecznej  może  nastąpić  po  zasięgnięciu  przez  Gminę  jako 
organizatora,  opinii  jednostki  sprawującej  nadzór merytoryczny nad działalnością 
filii  bibliotecznej,  czyli  Miejsko-Gminnej  Biblioteki  Publicznej  im.  C.  Norwida
w  Wyszkowie – pełniącej funkcję biblioteki powiatowej. 
Proponowana likwidacja filii bibliotecznej wynika z niefunkcjonalności pomieszczeń 
i  braku  podstawowych  zasad  zapewniających  bezpieczeństwo  pracownikowi 
biblioteki i jej użytkownikom. Pomieszczenia są niedogrzane, zagrzybione, podłoga 
się „zarywa”, odpada tynk. W pomieszczeniu jest wilgoć, co stanowi zagrożenie dla 
zbiorów bibliotecznych. 
Ograniczony  czas  pracy  i  godziny  otwarcia  oraz  brak  możliwości  prowadzenia 
działalności kulturalnej nie stanowią ciekawej oferty dla lokalnej społeczności.
Proponowana  likwidacja  podyktowana  jest  także  względami  ekonomicznymi, 
ponieważ  konieczność  przeprowadzenia  kosztownego  kapitalnego  remontu 
budynku, przekracza możliwości finansowe Gminy.
Mieszkańcy wsi Kręgi nie zostaną pozbawieni dostępu do literatury.  
Po niezbędnej selekcji część księgozbioru zastanie przekazana do szkoły. Ponadto 
mieszkańcy mają możliwość korzystania ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Somiance.

      W Ó J T 
       /-/ Andrzej Żołyński


