
                                                   UCHWAŁA Nr XII/66/15                                                                
                                      RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA 
                                                 z dnia 27 października  2015 r. 
 
                  w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej                                             
                                     w Kurzeszynie, znajdującej się w Kaleniu  
 
 
                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 13 ust.1, 2 i 4 
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 642 
,908, z 2013 r. 829) uchwala się, co następuje: 
 
             § 1. Z dniem 30 kwietnia 2016 r. zamierza się zlikwidować filię Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Kurzeszynie , znajdującą się w Kaleniu. 
 
            § 2. Treść Uchwały wraz z uzasadnieniem zostanie podana do publicznej 
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rawa 
Mazowiecka , siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzeszynie oraz 
zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Rawa Mazowiecka. 
  
           § 3. Upoważnia się Wójta Gminy Rawa Mazowiecka do wystąpienia o 
opinię w sprawie likwidacji, o której mowa w § 1, do Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej w Łodzi . 
 
 
           § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka  
 
 
           § 5. Uchwała uchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               UZASADNIENIE 
 
W rozumieniu art. 8 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) Gmina Rawa Mazowiecka  jest 
organizatorem dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzeszynie. W skład 
biblioteki wchodzą: Biblioteka Publiczna w Kurzeszynie oraz następujące filie: 
Filia w Boguszycach, Filia w Kaleniu  i Filia w Hucie Wałowskiej. 
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 powyższej ustawy organizator może dokonywać 
połączenia, podziału lub likwidacji biblioteki i jest obowiązany podać do 
publicznej wiadomości informację o swym zamiarze wraz z uzasadnieniem. 
Przepis ten dotyczy również likwidacji filii bibliotecznych. 
 Jednocześnie, wskazywana ustawa nakłada na organizatora biblioteki, w 
przypadku likwidacji filii, obowiązek zaciągnięcia opinii jednostki sprawującej 
nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki, którą w tym przypadku jest 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi.  
Filia w Kaleniu zajmuje pomieszczenia w budynku , w którym mieściła się szkoła 
podstawowa , zlikwidowana w  2007 roku 
 Powodem likwidacji filii jest malejąca liczba osób korzystających z niej, 
a także racjonalizacja kosztów funkcjonowania biblioteki , na które  składają się 
przede wszystkim utrzymanie części budynku , szczególnie w okresie zimowym  
kiedy zachodzi konieczność ogrzania pomieszczeń biblioteki będących częścią 
nieogrzewanego, pustego budynku. 
 Biorąc pod uwagę małą liczbę czytelników korzystających z zasobów biblioteki, 
utrzymanie filii straciło uzasadnienie finansowe. 
  Nie bez znaczenia jest również fakt, iż w Filii w Kaleniu nie ma odpowiednich 
warunków lokalowych. Biblioteka zajmuje jedno pomieszczenie. Budynek jest 
nieocieplony . Nie ma warunków sanitarno – higienicznych pozwalających na 
przebywanie w pomieszczeniach filii dzieci , ze względu na brak toalet . Nie jest 
możliwe, aby w takich warunkach przebywał pracownik     i czytelnicy. W 
dodatku, ogrzewanie pomieszczenia jest elektryczne, przez co dodatkowo 
wzrastają koszty utrzymania. Z tego powodu działalność filii została w sierpniu 
2013 roku zawieszona. 
 Księgozbiór filii zostanie  przekazany bibliotece Gminnej  oraz 
rozdysponowany pomiędzy pozostałe Filie. 
 Likwidacja Filii w Kaleniu nie oznacza pozbawienia mieszkańców możliwości 
korzystania z zasobów bibliotecznych. Mieszkańcy będą mogli korzystać tak, jak 
dotychczas z zasobów Biblioteki Publicznej w Kurzeszynie . 
 Wobec powyższego organizator uznał za zasadne podjęcie działań  w sprawie 
zamiaru likwidacji Filii w Kaleniu, a tym samym wprowadzenia zmian w statucie 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzeszynie 
 


