
UCHWAŁA NR XX/337/20 
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia 17 czerwca 2020 r. 

w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznych Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Kluczborku zlokalizowanych w Kujakowicach Górnych, Ligocie Dolnej, Łowkowicach i Smardach 

Dolnych 

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. 13 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1479) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  Zamierza się zlikwidować z dniem 31 grudnia 2020 r. filie Miejskiej i Gminnej  Biblioteki 
Publicznej w Kluczborku, zlokalizowane w miejscowościach Kujakowice Górne, Ligota Dolna, Łowkowice 
i Smardy Dolne. 

2. Uzasadnienie zamiaru likwidacji filii bibliotecznych, określonych w ust. 1, stanowi załącznik do 
uchwały. 

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. E. Smołki w Opolu  
– w celu zasięgnięcia opinii. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kluczbork oraz na tablicy  ogłoszeń w Urzędzie 
Miejskim w Kluczborku. 

 

  
 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Piotr Sitnik 
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Załącznik do uchwały Nr XX/337/20 

Rady Miejskiej w Kluczborku 

z dnia 17 czerwca 2020 r. 

Uzasadnienie  

W rozumieniu art. 8 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) Gmina Kluczbork jest organizatorem dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Kluczborku. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy organizator może dokonywać połączenia, 
podziału lub likwidacji biblioteki i jest obowiązany na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu 
o połączeniu, podziale lub likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację 
o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem. Przepisy te dotyczą również filii bibliotecznych. 

Jednocześnie powyżej wskazana ustawa nakłada na organizatora biblioteki, 
w przypadku likwidacji filii, obowiązek zasięgnięcia opinii jednostki sprawującej nadzór merytoryczny 
nad działalnością biblioteki, którą w tym przypadku jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki 
w Opolu. 

Główną przyczyną podjęcia zamiaru likwidacji filii bibliotecznych, zlokalizowanych 
w Kujakowicach Górnych, Ligocie Dolnej, Łowkowicach i Smardach Dolnych jest utrzymujący się 
spadek liczby mieszkańców zrejestrowanych jako czytelników, spadek wypożyczeń i odwiedzin, brak 
pomieszczenia na działalność filii w przypadku miejscowości Smardy Dolne (dotychczasowe nie spełnia 
wymogów bhp budynków użyteczności publicznej), czy  bliska lokalizacja filii bibliotecznej 
w Ligocie Dolnej od siedziby głównej biblioteki w Kluczborku przy ul. Miarki 2. Utrzymanie 
wskazanych filii stanowi również istotną część kosztów funkcjonowania biblioteki. Z powodu pandemii 
koronawirusa z dniem 11 marca 2020 r. działalność wyżej wymienionych filii została zawieszona. 

W wyniku likwidacji filii nie zostanie ograniczony dostęp do zbiorów bibliotecznych. Biorąc pod 
uwagę potrzeby czytelników, biblioteka zamierza uruchomić usługę "Książka na telefon" 
w miejscowościach, w których będą zlikwidowane filie. Obecnie usługa ta funkcjonuje wyłącznie na 
terenie miasta Kluczborka. Książki będzie można zamówić telefonicznie w Wypożyczalni dla Dorosłych, 
bądź poprzez stronę internetową biblioteki. Złożone przez czytelników zamówienia oraz inne propozycje 
książkowe będą dostarczane przez bibliotekarza raz w miesiącu do świetlic wiejskich, gdzie 
w określonych dniach i godzinach bibliotekarz będzie wypożyczał zamówione zbiory biblioteczne. 
Ponadto biblioteka zamierza otworzyć w świetlicach wiejskich punkty bookcrosingowe. Każdy punkt 
zostanie wyposażony w literaturę dla różnych grup wiekowych. Mieszkańcy danej miejscowości będą 
mogli wziąć książki ze sobą do domu. Wybranych powieści nie trzeba będzie oddawać z powrotem – ale 
będzie można w ich miejsce przynieść inne pozycje książkowe. Likwidacja filii ma również na celu 
racjonalizację kosztów funkcjonowania biblioteki. Po uzyskaniu oszczędności, biblioteka stopnia 
podstawowego zamierza rozszerzyć swoją ofertę poprzez zakup nowości wydawniczych, otwarcie 
punktów bookcrosingowych, uatrakcyjnienie oferty czytelniczej, edukacyjnej  i kulturalnej w celu 
popularyzacji książki i czytelnictwa. 

Po likwidacji filii w Kujakowicach Górnych, Ligocie Dolnej, Łowkowicach i Smardach Dolnych 
księgozbiór planuje się przekazać do Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Kluczborku oraz pozostałych filii bibliotecznych, a książki zniszczone, zaczytane 
i zdezaktualizowane oddać na makulaturę. 

Wobec powyższego organizator uznał za zasadne podjęcie działań w sprawie zamiaru likwidacji filii 
Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczborku, znajdujących się 
w Kujakowicach Górnych, Ligocie Dolnej, Łowkowicach i Smardach Dolnych.
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