
UCHWAŁA NR XXII/140/2021 

RADY GMINY ŁAZISKA 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

 
w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki i Domu Kultury  

zlokalizowanej w Kamieniu 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. 2020 r. poz. 713, ze zm.) oraz art. 8 ust. 2 pkt 2 i art.13 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 
czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) uchwala się ,co następuje: 
 

§ 1 
Z dniem 31 grudnia 2021 r. zamierza się zlikwidować filię Gminnej Biblioteki i Domu Kultury 
zlokalizowaną w Kamieniu. 
 

§ 2 
Upoważnia się Wójta Gminy Łaziska do zasięgnięcia opinii w sprawie likwidacji filii 
bibliotecznej, o której mowa w § 1,  w jednostce sprawującej nadzór merytoryczny nad 
działalnością Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach. 

 
§ 3 

Z dniem likwidacji filii Gminnej Biblioteki i Domu Kultury zlokalizowanej w Kamieniu zamierza 
się dokonać zmiany Statutu Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach w zakresie 
dotyczącym lokalizacji filii bibliotecznych - w ten sposób, że § 8 otrzyma brzmienie: 
„§ 8. W skład  GBiDK wchodzą filie w Braciejowicach i Kępie Piotrawińskiej oraz społeczne 

punkty biblioteczne.”   
 

§ 4 
Uchwała wraz z uzasadnieniem podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie: 
1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łaziska; 
2) w siedzibie Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach oraz w filii w Kamieniu; 
3) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łaziska. 
 

§ 5 
Uzasadnienie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki i Domu Kultury zlokalizowanej  
w Kamieniu stanowi załącznik do uchwały. 
 

§ 6 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łaziska. 
 

§ 7 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 



Załącznik do  
UCHWAŁY NR XXII/140/2021 

RADY GMINY ŁAZISKA 
  z dnia 30 czerwca 2021 r. 

 

Uzasadnienie 

Gmina Łaziska jako jednostka samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 

2  ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach(Dz. U.z 2019 r. poz. 1479), jest 

organizatorem Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach oraz jej trzech filii w 

Braciejowicach, Kamieniu i Kępie Piotrawińskiej. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ww. ustawy 

organizator może dokonać połączenia, podziału lub likwidacji biblioteki. Organizator 

zobowiązany jest 6 miesięcy przed wydaniem aktu o likwidacji podać do publicznej 

wiadomości informację o zamiarze likwidacji wraz z uzasadnieniem. Obowiązek ten dotyczy 

również zmiany statutu biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz 

oddziałów. Przepis ten dotyczy także likwidacji filii bibliotecznej. Stosownie do art. 13 ust. 4 

ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach likwidacja filii bibliotecznej następuje po 

zasięgnięciu przez organizatora opinii jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad 

działalnością biblioteki.  

Filia w Kamieniu znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu i zajmuje 

lokal o powierzchni 80 m2. Czytelnikami filii są przede wszystkim uczniowie szkoły, którzy 

mają również dostęp do szkolnej biblioteki. Od roku 2017/2018 w Szkole funkcjonują dwie 

biblioteki. Ponadto postępująca cyfryzacja oraz coraz powszechniejszy dostęp do treści 

multimedialnych (e-booki, audiobooki) powoduje zmniejszenie korzystania z tradycyjnego 

księgozbioru. Niewielka odległość (około 6 km) z Kamienia do Łazisk umożliwi korzystanie 

przez mieszkańców Kamienia i terenów pobliskich z zasobów bibliotecznych Gminnej 

Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach. Pracownik filii w Kamieniu nabył już prawa 

emerytalne, w związku z czym będzie miał zapewnione środki do życia. Likwidacja filii 

bibliotecznej umożliwi zaadaptowanie pomieszczenia na potrzeby oddziału przedszkolnego 

znajdującego się przy Szkole Podstawowej w Kamieniu, który obecnie zajmuje 

pomieszczenia o łącznej powierzchni 57 m2 . 

Po likwidacji filii w Kamieniu planuje się przekazać księgozbiór do Gminnej Biblioteki 

i Domu Kultury w Łaziskach oraz do biblioteki szkolnej w Kamieniu.  

Tym samym likwidacja Filii w Kamieniu nie wpłynie negatywnie na zaspokajanie 
potrzeb obecnych jej czytelników, będą oni mogli korzystać ze zbiorów Gminnej Biblioteki i 
Domu Kultury w Łaziskach, a tym samym z bogatszej i coraz szerszej oferty tej placówki, w 
tym dostępu do książek on-line. Obecni czytelnicy będą powiadomieni o zamiarze likwidacji 
filii z półrocznym wyprzedzeniem, będą też informowani o możliwości wypożyczania książek 
w GBiDK i korzystania w niej z atrakcyjniejszej i bardziej dostępnej oferty niż w Filii w 
Kamieniu, a także zachęcani do zostania czytelnikami i użytkownikami głównej placówki 
bibliotecznej. Biblioteka będzie mogła nie tylko zaspokajać ich obecne potrzeby czytelnicze, 
ale również rozbudzać nowe. 

 Likwidacja Filii bibliotecznej w Kamieniu uzasadniona jest także ze względów 
finansowych. Po likwidacji Filii Gmina zaoszczędzi kwotę 58.339,10 zł., co stanowi ok. 14 % 
dotacji przeznaczanej rocznie na działalność Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach 
wraz z filiami, co nie wpłynie w żadnen sposób negatywnie na funkcjonowanie GBiDK, a jest 
znaczącą kwotą dla budżetu Gminy zważywszy, że na rok bieżący budżet został 
zaplanowany z deficytem w kwocie 824.721,00 zł. Dodatkowo po zaadoptowaniu 
pomieszczeń zajmowanych obecnie przez Filię biblioteczną w Kamieniu na potrzeby 



oddziału przedszkolnego pojawi się możliwość zwiększenia liczby dzieci uczęszczających do 
tej placówki szkolnej, a to bezpośrednio przełoży się na wysokość otrzymywanej przez 
Gminę subwencji oświatowej, co ma duże znaczenie w obecnej sytuacji finansowej gminy, 
gdzie wydatki na oświatę na 2021 r. zaplanowano na kwotę 7.191.309 zł., z czego 
subwencja oświatowa wynosi 3.487.363 zł., a udział środków własnych Gminy stanowi kwotę 
3.703.946 zł. Zaoszczędzone dzięki likwidacji Filii środki będą mogły być zagospodarowane 
w racjonalniejszy sposób, tam gdzie są bardziej potrzebne i zostaną wykorzystane z 
większym pożytkiem na potrzeby mieszkańców gminy, bez odczuwalnych dla nich 
niedogodności, a dla poprawy jakości ich życia i zgodnie z zasadami racjonalnego, 
ekonomicznego i gospodarnego zarządzania pieniędzmi publicznymi.  

Mając powyższe na uwadze organizator uznał za zasadne podjęcie działań  

zmierzających do likwidacji filii Gminnej Biblioteki i Domu Kultury zlokalizowanej w Kamieniu. 

Przedmiotowa uchwała w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki i Domu 

Kultury zlokalizowanej w Kamieniu nie jest aktem prawa miejscowego lecz stanowi akt 

kierownictwa wewnętrznego, w związku z czym nie podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego. 


