
UCHWAŁA NR …../2020 

RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH 

z dnia ……. 2020 r. 

 

w sprawie  zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Łobozewie Dolnym, 

wchodzącej w skład Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. 

Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, 2 i 4 

ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1479) Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Z dniem 1 listopada 2020 roku zamierza się dokonać likwidacji Filii Bibliotecznej  

w Łobozewie Dolnym, wchodzącej w skład Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych. 

 

§ 2 

Uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji podaje się wraz z uzasadnieniem do publicznej 

wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  

w Ustrzykach Dolnych, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, na stronie internetowej Powiatowej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych oraz na 

tablicy ogłoszeń w miejscowości Łobozew Dolny i w Filii Bibliotecznej w Łobozewie 

Dolnym. 

 

§ 3 

Postanawia się zasięgnąć opinii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Rzeszowie, sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością Powiatowej  

i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych, 

w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Łobozewie Dolnym. 

 

§ 4 

Uzasadnienie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Łobozewie Dolnym stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



                    Załącznik  

                    do Uchwały Nr …/2020 

                    Rady Miejskiej  

           w Ustrzykach Dolnych

            z dnia ….   2020 r. 

 

UZASADNIENIE 

 

Organizatorem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. 

Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych jest Gmina Ustrzyki Dolne. W świetle 

art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tekst jedn. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1479) organizator może dokonać połączenia, podziału lub likwidacji 

biblioteki. 

Organizator obowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu  

o likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze 

likwidacji wraz z uzasadnieniem. Przepis ten dotyczy również likwidacji filii 

bibliotecznej, jak i zmian statutowych w części dotyczącej zakresu działania 

i lokalizacji filii. Jednocześnie ustawa o bibliotekach w przypadku likwidacji filii 

bibliotecznej nakłada na organizatora biblioteki obowiązek zasięgnięcia opinii 

jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki. W tym 

przypadku jest to Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. 

Filia Biblioteczna w Łobozewie Dolnym zlokalizowana jest w budynku Szkoły 

Podstawowej. Jest ona czynna od wtorku do soboty w następujących godzinach:  

wtorek: 800-1300, środa: 1300-1800, czwartek: 800-1300, piątek 1300-1800 i w sobotę: 

1300-1700. 

Stan księgozbioru Filii na koniec 2019 roku liczył 5668 woluminów. Przez 

ostatnie 4 lata stan czytelnictwa przedstawiał się następująco: w 2016 było 

zarejestrowanych 57 czytelników, w 2017 - 49, w 2018 – 47, a w 2019 – 65. 

W związku z reorganizacją sieci bibliotecznej na terenie Gminy Ustrzyki Dolne 

oraz ze względu na konieczność obniżenia kosztów utrzymania funkcjonowania 

jednostek organizacyjnych, Organizator, w porozumieniu z Dyrektorem Powiatowej 

i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych, 

uznał za zasadne podjęcie działań w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej 

w Łobozewie Dolnym. 

W przypadku likwidacji Filii jej księgozbiór planuje się przekazać – według 

potrzeb – do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza 

Wanieka w Ustrzykach Dolnych oraz pozostałych Filii. Książki nienadające się do 

czytania (zniszczone, zdezaktualizowane) zostaną usunięte ze stanu inwentarza. 

 


