
UCHWAŁA NR IX/87/19
RADY GMINY BRANICE

z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Branicach

Na podstawie art 18. ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 
2019 r. poz. 506) oraz art. 13 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 574 z późn. zm.) Rada Gminy Branice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zamierza się zlikwidować z dniem 30 listopada 2019 r. filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Branicach 
w miejscowościach Włodzienin, Bliszczyce i Wiechowice. 

2. Uzasadnienie zamiaru likwidacji filii bibliotecznych, określonych w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. E. Smołki w Opolu - w celu 
zasięgnięcia opinii. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Branice oraz na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Gminy 
w Branicach. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Branice

Bogusława Dyląg
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Załącznik do uchwały Nr IX/87/19

Rady Gminy Branice

z dnia 20 maja 2019 r.

Uzasadnienie

W rozumieniu art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 574 z późn. zm.) Gmina Branice jest organizatorem dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Branicach. 
Natomiast zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 powyższej ustawy organizator może dokonywać połączenia, podziału lub 
likwidacji biblioteki i jest obowiązany na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu, podziale lub 
likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem. 
Przepisy te dotyczą również filii bibliotecznych. Jednocześnie powyżej wskazana 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 im. E. Smołki w Opolu.

Ze względu na utrzymujący się spadek ludności na terenie gminy Branice (liczba ludności na koniec 2008 r . 
7230 osób, na koniec 2013 r. 6804 osób i na koniec 2018 r. 6424 osób) a także na ciągle spadające liczby 
wypożyczeń i odwiedzin zdecydowano o podjęciu działań zmierzających do likwidacji trzech filii. Średnia 
roczna liczba wypożyczeń w przeciągu pięciu lat w filiach we Włodzieninie, Bliszczycach i Wiechowicach 
wynosiła odpowiednio: 118, 70 i 41. Filie biblioteczne w Bliszczycach i Wiechowicach znajdują się 
w budynkach Świetlic Wiejskich i otwarte są 5 godzin tygodniowo. Filia we Włodzieninie mieści się 
w budynku Szkoły Podstawowej i otwarta jest 20 godzin tygodniowo. W związku z zamiarem likwidacji 
pracownikowi tej filii zostanie złożona nowa oferta pracy w jednej z placówek oświatowych.  Dodatkowo 
w szkole tej mieści się biblioteka, której zasoby w zupełności zabezpieczają potrzeby uczniów. Natomiast jeden 
z pozostałych pracowników filii pobiera już świadczenia emerytalne. Księgozbiór będący na stanie trzech 
likwidowanych filii zostanie przekazany do siedziby głównej Gminnej Biblioteki oraz Bibliotek Szkolnych, 
a książki zniszczone i zdezaktualizowane zostaną przekazane na makulaturę.

W wyniku likwidacji filii nie ulegnie obniżeniu jakość świadczonych usług w zakresie czytelnictwa i nie 
spowoduje to uszczerbku w dotychczas wykonywanych zadaniach przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Ostatni 
zakup książek w filiach w Bliszczycach i Wiechowicach miał miejsce w 2014 r. Likwidacja filii ma również na 
celu racjonalizację kosztów funkcjonowania biblioteki. Po uzyskanych oszczędnościach, które powstaną po 
likwidacji filii planuje się wzmocnienie i rozszerzenie działalności biblioteki w Branicach, poprzez zakup 
nowych zbiorów, prowadzenie działań mających na celu popularyzowanie książek i czytelnictwa, zaspakajanie 
potrzeb edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców gminy jak i doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. 
Wszystkie te działania będą miały na celu zwiększenie ilości czytelników.

Wobec powyższego organizator uznał za zasadne podjęcie działań w sprawie zamiaru likwidacji filii 
bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej w Branicach znajdujących się we Włodzieninie, Bliszczycach 
i Wiechowicach.
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