
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Ligocie Książęcej wchodzącej w skład Namysłowskiego 
Ośrodka Kultury - Biblioteki Publicznej w Namysłowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 13 ust. 1 i 2 w zw. 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 uchwala, co 
następuje:

§ 1. Likwiduje się Filię Biblioteczną w Ligocie Książęcej wchodzącą w skład Biblioteki Publicznej 
w Namysłowie.

§ 2. Składniki mienia ruchomego, w tym zbiory biblioteczne likwidowanej Filii Bibliotecznej 
w Ligocie Książęcej zostaną przekazane do Biblioteki Publicznej w Namysłowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.

 
Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielny
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Uzasadnienie

Projekt uchwały jest następstwem podjętej przez Radę Miejską decyzji o zamiarze likwidacji Filii
Bibliotecznej w Ligocie Książęcej wchodzącej w skład Biblioteki Publicznej w Namysłowie (Uchwała
Nr 133/VII/15 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2015 r.).

Gmina Namysłów jako jednostka samorządu terytorialnego zgodnie z Ustawą z dnia
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach jest organizatorem samorządowej instytucji kultury tj.
Namysłowskiego Ośrodka Kultury - Biblioteki Publicznej w Namysłowie i wchodzących w jej skład filii
bibliotecznych, której agendą jest Filia Biblioteczna w Ligocie Książęcej.

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Namysłowie Uchwały w sprawie zamiaru likwidacji
Filii Biblioteki w Ligocie Książęcej oraz otrzymaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Opolu z dnia 19 lutego 2016 r. likwiduje się Filię Biblioteki w Ligocie Książęcej.

W celu likwidacji filii, Burmistrz jako organ wykonawczy Gminy  zobowiązany był na 6 m-cy
przed dniem wydania aktu o likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze
likwidacji biblioteki wraz z uzasadnieniem oraz zasięgnąć opinii jednostki sprawującej nadzór
merytoryczny nad działalnością biblioteki - w tym przypadku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opolu.

Obydwa te warunki zostały spełnione. Pierwszy, w dniu 25 listopada 2015 r. tj. w dniu podjęcia przez
Radę Miejską uchwały o zamiarze likwidacji filii i kolejnych dniach, kiedy to ta informacja została
rozpowszechniona, drugi w dniu 19 lutego 2016 r. tj. w dniu pozyskania opinii o zamiarze likwidacji filii,
organu sprawującego nadzór nad biblioteką. W tym drugim przypadku zostały spełnione warunki
podjęcia uchwały o likwidacji filii. Opinia Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu
sprawującej nadzór merytoryczny jest pozytywna.

Filia Biblioteczna w Ligocie Książęcej zakończyła swoją działalność w 2010 roku w związku
z przekazaniem pomieszczenia bibliotecznego na potrzeby przedszkola, część zbiorów została przekazana
do biblioteki szkolnej, pozostałe mienie do biblioteki macierzystej w Namysłowie.

Likwidacja Filii Bibliotecznej w Ligocie Książęcej nie oznacza pozbawienia mieszkańców możliwości
korzystania z zasobów bibliotecznych. Mieszkańcy tej miejscowości będą mogli korzystać
z nowoczesnej, dobrze wyposażonej Biblioteki Publicznej w Namysłowie.

Projektodawca: Burmistrz

TH

Id: 3667F567-CD38-4F81-9CBC-CAF0EC998350. Projekt Strona 2




