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Uchwała Nr XX/120/12 
Rady Gminy Adamów 

z dnia 16 lipca 2012 roku 

w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Suchowoli Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Adamowie 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.h 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.l i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o 
bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz.642 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Książnicy Zamojskiej 
im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu Rada Gminy Adamów uchwala, co następuje: 

Z dniem 31.08.2012r. likwiduje się Filię Biblioteczną w Suchowoli wchodzącą w skład Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Adamowie. 

Składniki mienia ruchomego, w tym zbiory biblioteczne likwidowanej Filii Bibliotecznej o której 
mowa w § 1 zostaną przekazane na rzecz biblioteki macierzystej. 

§1 

§2 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Adamów. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 

Do Uchwały Nr XX/120/12 Rady Gminy Adamów z dnia 16 lipca 2012 roku 

Na podst. art.18 ust.2 pkt.9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) do kompetencji Rady Gminy należy m.in. tworzenie, 
likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych, 
w tym gminnych instytucji kultury oraz wyposażania ich w majątek. 

Zgodnie z art.13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach organizator może 
dokonać połączenia, podziału lub likwidacji biblioteki. 

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Adamów Uchwały o zamiarze likwidacji 
Filii Bibliotecznej w Suchowoli Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie (Uchwała Nr 
XV/88/12 Rady Gminy Adamów z dnia 03 lutego 2012r. ) oraz po otrzymaniu opinii biblioteki 
sprawującej nadzór merytoryczny nad siecią bibliotek publicznych powiatu zamojskiego likwiduje 
się z dniem 31 sierpnia 2012 roku Filię Biblioteczną w Suchowoli wchodzącą w skład Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Adamowie. 

Likwidacja w/w filii podyktowana względami ekonomicznymi i brakiem możliwości jej 
funkcjonowania na poziomie, który winna spełniać współczesna placówka biblioteczna. 
Ograniczony czas pracy i godzin otwarcia oraz brak możliwości prowadzenia aktywniejszej 
działalności kulturalnej nie stanowi ciekawej oferty dla lokalnej społeczności. 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 obciąża budżet gminy, 
gdyż są to stare budynki wymagające nakładów na remonty. 

Zbiory biblioteczne ze zlikwidowanej Filii Bibliotecznej w Suchowoli zostaną 
przekazane do Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie wzbogacając jej ofertę. Planuje się 
wydłużenie godzin jej otwarcia w dni powszednie do godzin popołudniowych i dodatkowo w 
soboty. 

Przyjęcie takiego rozwiązania spowoduje zachowanie dotychczasowej dostępności do 
zgromadzonego księgozbioru a jednocześnie zostaną ograniczone koszty związane z eksploatacją 
obiektów w których zlokalizowane są obecnie Filie. 

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


