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Uchwała Nr XV/87/12 
Rady Gminy Adamów 

z dnia 03 lutego 2012 roku 

w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Bondyrzu Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Adamowie 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 200lr. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.13 ust. 1,3 i 4 w związku z art.8 ust.2 pkt 
2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 1997 roku Nr 85, poz.539 z późn. 
zm.) Rada Gminy Adamów uchwala, co następuje: 

§1 

Z dniem 31.08.2012 r. zamierza się zlikwidować Filię Biblioteczną w Bondyrzu Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Adamowie. Uzasadnienie likwidacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§2 

Zobowiązuje się Wójta Gminy Adamów do podania do publicznej wiadomości informacji 
o zamiarze likwidacji jednostki, określonej w §1 uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§3 

Zobowiązuje się Wójta Gminy Adamów do zasięgnięcia opinii jednostki sprawującej nadzór 
merytoryczny czyli Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zamościu. 

§4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Adamów. 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



/ M 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XV/87/12 Rady Gminy Adamów z dnia 03 lutego 2012 roku 

Projekt zakłada zamiar likwidacji Filii Bibliotecznej w Bondyrzu Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Adamowie z dniem 31 sierpnia 2012 roku. 

Zgodnie z art.13 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach 
(t.j. Dz.U. z 1997 roku Nr 85, poz.539 z późn. zm.) Gmina Adamów jako organizator, obowiązana 
jest na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o likwidacji biblioteki, podać do publicznej 
wiadomości informację o swoim zamiarze likwidacji wraz z uzasadnieniem. Ponadto likwidacja filii 
biblioteki może nastąpić po zasięgnięciu przez Gminę Adamów, jako organizatora, opinii jednostki 
sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki, czyli Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Zamościu. 

Sieć biblioteczna na terenie gminy jest zbyt rozbudowana w stosunku do potrzeb 
czytelniczych społeczności. 

Jednym z motywów likwidacji jest również racjonalne gospodarowanie środkami 
budżetowymi gminy i rozbudowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie. 

Na terenie Gminy Adamów funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie 
z siedzibą w Potoczku oraz jej dwie Filie: w Bondyrzu oraz w Suchowoli. Koszt utrzymania trzech 
lokali znacznie obciąża budżet gminy, filie są zlokalizowane w starych budynkach wymagających 
ciągłych nakładów na remonty. 

W Filii Bibliotecznej w Bondyrzu zatrudniony jest pracownik na Vi etatu, czynna jest 
ona trzy razy w tygodniu: w poniedziałki i środy w godz. 9.00-17.00 do oraz w piątki 
w godz. 12.00-16.00. W Filii Bibliotecznej w Suchowoli zatrudniony jest również jeden pracownik 
w wymiarze VT. etatu, Filia jest czynna w poniedziałki w godz. 8.00-16.00, w środy w godz 
12.00-16.00 oraz w czwartki w godz. 8.00- 16.00. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie z siedzibą w Potoczku czynna jest we 
wtorki w godz. 9.00-17.00, w pozostałe dni tygodnia w godz. 8.00-16.00, zatrudniony jest tu jeden 
pracownik, będący jednocześnie Kierownikiem. 

Zaoszczędzone środki zamierza się przeznaczyć na dofinansowanie Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Adamowie z siedzibą w Potoczku, w tym wydłużenie godzin jej funkcjonowania. 
Biblioteka będzie czynna w szerszym wymiarze godzin, również w soboty, co jest bardzo istotne, 
ponieważ posiada ona pracownię internetową. Księgozbiór z Filii zostanie przeniesiony do 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z siedzibą w Potoczku, znacznie wzbogacając jej 
ofertę. 

Przyjęcie takiego rozwiązania spowoduje zachowanie dotychczasowej dostępności do 
zgromadzonego księgozbioru a jednocześnie zostaną ograniczone koszty związane z eksploatacją 
obiektu w którym zlokalizowana jest obecnie Filia. 

Wobec powyższego organizator uznał za zasadne likwidację Filii Bibliotecznej 
w Bondyrzu i przeniesienie kompleksowej obsługi mieszkańców w tym zakresie do Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Adamowie z siedzibą w Potoczku. 


