
UCHWAŁA NR XXII/172/2020
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej we wsi Grzmiąca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 8 ust. 2 pkt 2, art. 10 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 
o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r., poz. 1497), Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje: 

§ 1. Likwiduje się z dniem 26 maja 2020 r. Filię Biblioteczną we wsi Grzmiąca Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Głuszycy wchodzącej w skład Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy. 

§ 2. Księgozbiór likwidowanej Filii Bibliotecznej zostanie zinwentaryzowany, pozycje zniszczone i nieaktualne 
poddane będą brakowaniu, pozostałe zbiory przejmie Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy. 

§ 3. Majątek ruchomy pozostający dotychczas w dyspozycji Filii Bibliotecznej zostanie zagospodarowany 
zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy. 

§ 4. Zadania publiczne wykonywane przez Filię Biblioteczną w Grzmiącej będzie realizowała Miejska 
Biblioteka Publiczna w Głuszycy. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuszycy 

Grzegorz Milczarek
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Uzasadnienie

Likwidacja Filii Bibliotecznej Miejskiej Biblioteki Publicznej we wsi Grzmiąca wchodzącej w skład Centrum 
Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy wynika ze złego stanu technicznego obiektu oraz 
księgozbioru, a także ze znikomej częstotliwości wypożyczania książek i bardzo małej ilości czytelników. 

 Siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy zlokalizowana w przy ul. Grunwaldzkiej 26 zapewnia 
mieszkańcom całej Gminy korzystanie z księgozbioru w wyremontowanych pomieszczeniach biblioteki, 
dostosowanych także do potrzeb osób niepełnosprawnych. Księgozbiór w miarę posiadanych środków jest na 
bieżąco uzupełniany. Poza tym dostęp do zasobów bibliotecznych mieszkańcom Gminy, w tym sołectwa 
Grzmiąca, zapewnia bezpłatny transport publiczny zapewniony przez Gminę i bardzo dobra lokalizacja 
biblioteki przy samym przystanku autobusowym.
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