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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 27 stycznia 2023 r. 

w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Głogówku, zlokalizowanej 
w Szonowie 

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 2023 r. poz. 40) oraz art. 13, ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.o bibliotekach (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 2393, ze zm.) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje: 

§ 1. Z dniem 01.08.2023 r. zamierza się likwidować filię Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Głogówku, zlokalizowanej w Szonowie. 

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Głogówka do wystąpienia do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu 
- jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Głogówku, o opinie w sprawie likwidacji filii bibliotecznej w Szonowie. 

§ 3. Informacja o zamiarze likwidacji filii bibliotecznej podana będzie do publicznej wiadomości wraz 
z uzasadnieniem poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Głogówku, w siedzibie i w 
filii Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Głogówku oraz na stronach internetowych BIP Urzędu 
Miejskiego w Głogówku oraz w siedzibie głównej Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Głogówku. 

§ 4. Uzasadnienie zamiaru likwidacji filii Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Głogówku, 
zlokalizowanej w Szonowie stanowi załącznik do uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku 

 
 

Jerzy Kunert 
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Uzasadnienie 

Gmina Głogówek jako jednostka samorządu terytorialnego jest organizatorem instytucji kultury 
tj. Centrum Kultury w Głogówku, w struktury którego wchodzi Miejska i Gminna Biblioteka Kultury 
im. Rafała Urbana w Głogówku oraz jej filia znajdująca się obecnie w Szonowie. Na podstawie art.13 ust.1, 
2 i 4 ustawy o bibliotekach organizator może dokonać połączenia, podziału lub likwidacji biblioteki. Jest on 
również zobowiązany na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu, podziale lub likwidacji 
biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem. Obowiązek 
ten dotyczy również zmiany statutu biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz 
oddziałów. Połączenie, podział lub likwidacja biblioteki wchodzącej w skład ogólnokrajowej sieci 
bibliotecznej następuje po zasięgnięciu przez organizatora opinii jednostki sprawującej nadzór 
merytoryczny nad działalnością biblioteki. Przepis ten stosuje się odpowiednio do filii bibliotecznych. 

Filia w Szonowie zlokalizowana jest w budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza 
z Odziałem Przedszkolnym w Szonowie. Główną przyczyną decyzji o likwidacji filii są względy lokalowe. 
Dyrektor Szkoły wypowiedziała 1.09.2022 roku użytkowanie pomieszczenia znajdującego się w budynku 
szkolnym, wykorzystywanym do tej pory na prowadzenie biblioteki. Jako uzasadnienie wypowiedzenia 
podaje się fakt, iż w budynku szkoły brakuje pomieszczeń, które można przeznaczyć na szatnię dla uczniów 
oraz pomieszczenia na gabinety specjalistów (pedagog, psycholog, pedagog specjalny, logopeda). Należy 
zaznaczyć, iż w budynku szkoły działa biblioteka szkolna, z której korzystają dzieci i młodzież, natomiast 
osoby dorosłe mogą korzystać z zasobów MiGBP  w Głogówku oraz pozostałych filii, oddalonych 
o niespełna kilka kilometrów od Szonowa. 

Gmina Głogówek nie posiada w Szonowie innego lokalu zastępczego dla filii, który nie generowałby 
znacznych wydatków związanych z wynajmem, tj. opłat za ogrzewanie, wodę, energię elektryczną. 

Po likwidacji filii bibliotecznej w Szonowie planuje się przekazać księgozbiór wraz  
z wyposażeniem do siedziby głównej oraz pozostałych filii MiGBP.  Zarówno Dyrektor Centrum Kultury 
jak i Kierownik MiGBP zapewniają, że mieszkańcy gminy Głogówek będą mieć możliwość dalszego 
korzystania z księgozbioru. Likwidacja filii nie wpłynie w żaden sposób na dostępność zbiorów 
bibliotecznych oraz pogorszenie sytuacji czytelniczej w gminie. Pracownica filii w Szonowie zostanie 
przesunięta na wolny etat do filii bibliotecznej we Wierzchu, zastępując bibliotekarkę, która w roku 
2022 nabyła prawa emerytalne i zrezygnowała z dalszej pracy. 

 Biorąc pod uwagę względy lokalowe i ekonomiczne organizator uznał za zasadne podjęcie działań 
w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznej w Szonowie. 

 Wnoszę zatem o podjęcie niniejszej uchwały. 
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