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UCHWAŁA NR XVII/118/2012
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Biblioteki Publicznej w Kałuszynie – Filia w Nowych Groszkach 

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.) oraz art. 13 ust. 2 w związku z 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.), Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje : 

§ 1. 

1. 

Zamierza się zlikwidować z dniem 30 czerwca 2013 r. Bibliotekę Publiczną w Kałuszynie – Filia w Nowych 
Groszkach. 

2. 

Uzasadnienie likwidacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna. 

§ 3. 

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim, siedzibie Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i jej Filii w Nowych Groszkach oraz na terenie 
sołectw Gminy Kałuszyn. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

Ewa Wanda Standziak
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Uzasadnienie

Gmina Kałuszyn jest organizatorem Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i wchodzącej w jej skład Filii 
Bibliotecznej w Nowych Groszkach. 

Stosownie do postanowień ustawy o bibliotekach organizator obowiązany jest zapewnić lokal i środki na 
wyposażenie i prowadzenie działalności bibliotecznej. 

Filia w Nowych Groszkach zajmuje lokal w Szkole Podstawowej, Biblioteka nie ponosi kosztów 
utrzymania lokalu, tj energii elektrycznej, ogrzewania, wody. Filia obsługuje mieszkańców miejscowości Nowe 
Groszki, Stare Groszki i Gołębiówka. Na dzień 31 października 2012 roku księgozbiór Filii liczy 6.025 
woluminów, zarejestrowano 125 czytelników i 1.277 wypożyczeń. Porównując do analogicznego okresu roku 
ubiegłego stwierdza się spadek wypożyczeń o 32% ( w poprzednim okresie 1.871) i zmniejszenie liczby 
czytelników o 11% (w poprzednim okresie odnotowano141). 

W związku z zamiarem likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowych Groszkach ciężar kosztu utrzymania 
budynku ponosiłaby Biblioteka. 

Z powodu odnotowanego spadku liczby czytelników i wypożyczeń oraz wysokimi kosztami utrzymania Filii 
po likwidacji Szkoły Gmina zamierza zlikwidować Filię 

Wobec powyższego organizator uznał za zasadną likwidację Filii Bibliotecznej w Nowych Groszkach 
i przeniesienie kompleksowej obsługi mieszkańców w tym zakresie do Biblioteki Publicznej w Kałuszynie. 

Na zebraniach wiejskich w listopadzie br. w miejscowościach Nowe Groszki i Stare Groszki mieszkańcy 
zostali poinformowani o zamiarze likwidacji Filii Bibliotecznej. 


