
UCHWAŁA NR XL/287/2022
RADY GMINY ZŁOTA 

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie likwidacji Filii w Pełczyskach - Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej

Na podstawie art. 18ust.2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) 
oraz art. 8 ust. 2 pkt 2, art. 10 i art. 13 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1479 oraz z 2022 r. poz. 1700) Rada Gminy w Złotej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2023 roku zamierza się dokonać likwidacji Filii w Pełczyskach -
Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

§ 2. § 2. 1 Księgozbiór likwidowanej Filii zostanie zinwentaryzowany, pozycje zniszczone nieaktualne 
będą poddane brakowaniu.

2. P ozostałe zbiory' przejmie Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej Filia Chroberz.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY 
RADYMI INY
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UZASADNIENIE

Gmina Złota jest organizatorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ww. organizator posiada kompetencje do połączenia, podziału lub 

likwidacji filii bibliotecznych. Jednocześnie ustawodawca zobligował organizatora do 

zasięgnięcia opini biblioteki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki, 

której zmiany dotyczą ( art. 13 ust. 4 ustawy), a także do podania do publicznej wiadomości 

informacji o swoim zamiarze na 6 miesięcy. W /w czynniki zostały spełnione.

1) informacja o zamiarze likwidacji została podana do publicznej wiadomości na 6 

miesięcy przed wydaniem aktu o likwidacji- tj. udostępnienie uchwały o zamiarze 

likwidacji wraz z uzasadnieniem poprzez:

ajwywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Złota w okresie od 1 

marca do 31 sierpnia

bjwywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Złota w okresie od 1 marca do 31 

sierpnia

cjumieszczenie na stronie internetowej Gminy Złota i na stronie internetowej Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Złotej

d) zamieszczenie w' biuletynie informacji publicznej

Nikt do chwili obecnej nie zgłosił uwag co do zamiaru likwidacji filii bibliotecznej 

w Pełczyskach. Ponadto organizator poinformował o zamiarze likwidacji Wojewódzką 

Bibliotekę Publiczną .

W ostatnich latach w Pełczyskach radykalnie spadła liczba czytelników

i wypożyczeń Jednocześnie sytuację pogorszyła znacznie panująca obecnie epidemia 

koronawirusa COV1D-19, liczba wypożyczonych pozycji książkowych w Filii w Pełczyskach w 

stosunku do lat poprzednich obniżyła się o ponad 40 %. Jednocześnie drastycznie zmniejszyła się 

liczba mieszkańców Pełczysk i okolicznych sołectw.

Gmina Złota wychodząc naprzeciw tym trudnościom postanowiła skorzystać z 

programu rządowego i powstał Klubu Senior Plus, którego funkcjonowanie wymaga 

zapewnienia dodatkowego metrażu. W pomieszczeniu bibliotecznym powstał kącik 

czytelniczy i sala rehabilitacyjna miejsce spotkań seniorów. Likwidacja filii bibliotecznej 

umożliwi seniorom mieszkającym na terenie swoistą alternatywę skorzystania z różnych form 

zagospodarowania czasu itp.,które to zrealizuje klub Seniora.

Nie jest także możliwe umieszczenie Filii bibliotecznej w innej lokalizacji, ponieważ w 

sołectwie poza tym budynkiem, gmina nie posiada lokalu do którego mogłyby być 
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przeniesione zbiory biblioteczne, jak również nie posiada środków finansowych aby to 

zrealizować.

Wobec powyższego organizator uznał za zasadne podjęcie działań w sprawie likwidacji 

Filii bibliotecznej w Pełczyskach- Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. Po likwidacji Filii 

jej księgozbiór zostanie uporządkowany — część woluminów zostanie przekazana do Klubu 

Senior Plus do kącika czytelniczego, a pozostałe przekazane będą do zasobów bibliotecznych 

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Złotej i Filii bibliotecznej w Chrobrzu, książki 

zniszczone i zdezaktualizowane zostaną oddane na makulaturę.

Nadmienia się, że likwidacja Filii nie spowoduje pogorszenia sytuacji czytelniczej 

mieszkańców. Mieszkańcy Gminy Złota mają do dyspozycji zbiory biblioteki głównej w Złotej 

oddalonej o 3-kilometry od Pełczysk.

Wobec powyższego organizator uznał za zasadne, podjęcie działań w sprawie likwidacji 

Filii bibliotecznej w Pełczyskach.

mgr-
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