
UCHWAŁA NR XXIV/187/21 
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie zawiadomienia o zamiarze likwidacji Filii Bibliotecznych w Chorzewie i w Hucie -  
wchodzących w skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiełczygłowie oraz o zamiarze zmiany statutu 

Gminnej Biblioteki Publicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 13 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 
o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479), Rada Gminy Kiełczygłów uchwala co następuje: 

§ 1. l. Z dniem 31 grudnia 2021 r. zamierza się dokonać likwidacji Filii Bibliotecznych w Chorzewie i w 
Hucie wchodzących w skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiełczygłowie. 

2. Z dniem 31 grudnia 2021 r. zamierza się dokonać zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej. 

§ 2. 1. Uchwałę o zamiarze likwidacji wraz z uzasadnieniem należy podać do publicznej wiadomości 
poprzez stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej. 

2. Uzasadnienie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznych w Chorzewie i w Hucie, stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Kiełczygłów do wystąpienia o opinię co do zamiaru likwidacji Filii 
Bibliotecznych w Chorzewie i Hucie do jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością 
Biblioteki. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zenon Swędrak 
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Uzasadnienie 

w sprawie zawiadomienia o zamiarze likwidacji Filii Bibliotecznych w Hucie i Chorzewie 

Gmina Kiełczygłów jest organizatorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiełczygłowie. Na podstawie 
art.13 ust.1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) organizator 
może dokonać likwidacji biblioteki lub jej filii po przeprowadzeniu procedury określonej w wyżej 
wymienionej ustawie. 

 Powodem likwidacji Filii bibliotecznej w Hucie jest racjonalizacja kosztów oraz spadek wypożyczeń, 
jak i mniejsza liczba czytelników ze względu na przeniesienie szkoły i przedszkola do Kiełczygłowa. 
W Filii jest zatrudniony jeden pracownik, który po likwidacji zostanie przeniesiony do głównej biblioteki. 

Filia w Chorzewie zlokalizowana jest w budynku szkoły. W związku z małą ilością pomieszczeń dla 
uczniów biblioteka będzie musiała oddać zajmowany lokal. Likwidacja filii nie spowoduje pogorszenia 
sytuacji czytelniczej, ponieważ w niedłużej odległości znajduje się biblioteka główna. Ponad to, świadczona 
jest usługa „książki na telefon”. Bibliotekarze starają się dostarczać książki dla czytelników, którzy 
nie mogą dojechać do biblioteki. Księgozbiór z tych filii zostanie w części przekazany do Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kiełczygłowie, a pozostały zostanie w szkolnej bibliotece w Chorzewie.
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