
Projekt

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

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Ligocie Książęcej wchodzącej w skład Biblioteki 
Publicznej w Namysłowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 13 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 642, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 lipca 2016 r. zamierza się zlikwidować Filię Biblioteczną w Ligocie Książęcej 
wchodzącą w skład Biblioteki Publicznej w Namysłowie.

§ 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w siedzibie Biblioteki Publicznej w Namysłowie oraz zamieszczenie 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie i stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Namysłowa do wystąpienia o opinię w sprawie likwidacji Filii 
Bibliotecznej w Ligocie Książęcej do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, sprawującej nadzór 
merytoryczny nad działalnością Biblioteki Publicznej w Namysłowie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielny
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r.. poz. 642,
poz. 908, z 2013 r., poz. 829) Gmina Namysłów jest organizatorem Namysłowskiego Ośrodka Kultury,
w skład którego wchodzi Biblioteka Publiczna w Namysłowie wraz z jej Filiami Bibliotecznymi
w Bukowie Śl., Głuszynie, Ligocie Książęcej i Krasowicach.

Zgodnie z art. 13 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 zarówno likwidacji filii bibliotecznych, jak też zmian statutowych
w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii.

Jednocześnie wskazywana ustawa nakłada na organizatora biblioteki, w przypadku likwidacji filii,
obowiązek zasięgnięcia opinii jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki,
którą, w tym przypadku, jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu.

Filia Biblioteczna w Ligocie Książęcej zawiesiła swoją działalność od 5 lutego 2010 roku w związku
z przekazaniem pomieszczenia bibliotecznego na potrzeby przedszkola. Obecnie nie ma odpowiedniego
pomieszczenia, w którym można umieścić księgozbiór. Część książek została przekazana do księgozbioru
biblioteki szkolnej w Ligocie Ks. (lektury, encyklopedie, leksykony, opracowania lektur, wydawnictwa
naukowe), pozostały księgozbiór przewieziono do biblioteki w Namysłowie.

Likwidacja Filii Bibliotecznej w Ligocie Książęcej nie oznacza pozbawienia mieszkańców możliwości
korzystania z zasobów bibliotecznych. Mieszkańcy miejscowości będą mogli korzystać, tak jak
dotychczas, z zasobów Biblioteki Publicznej w Namysłowie, która proponuje czytelnikom nowości
wydawnicze, dostęp do Internetu oraz posiada bogatą ofertę przedsięwzięć bibliotecznych dla wszystkich
grup wiekowych ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i z niepełnosprawnościami. Wobec
powyższego organizator uznał za zasadne podjęcie działań w sprawie likwidacji Filii znajdującej się
w Ligocie Książęcej.

Projektodawca: Burmistrz
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