
  

UCHWAŁA NR XIII/139/2020 

RADY GMINY SIEMIATYCZE 

z dnia 10 lutego 2020 r. 

w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach, zlokalizowanej 

w Czartajewie oraz przeniesienie siedziby głównej Gminnej Biblioteki Publicznej do Czartajewa 

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

z 2019 r., poz. 506) i art. 8 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 13 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 

o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Z dniem 30 września 2020 roku zamierza się dokonać likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Siemiatyczach, zlokalizowanej w Czartajewie. 

§ 2. Z dniem 1 października 2020 roku zamierza się dokonać przeniesienia siedziby Gminnej Biblioteki 

Publicznej z Siemiatycz do Czartajewa. 

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Siemiatycze do zasięgnięcia opinii co do zamiaru likwidacji filii 

biblioteki w Czartajewie oraz przeniesienia siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej z Siemiatycz do Czartajewa 

w jednostce sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki – Książnicy Podlaskiej im. Łukasza 

Górnickiego w Białymstoku. 

§ 4. Uzasadnienie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach oraz przeniesienia 

siedziby biblioteki stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 5. Uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji podaje się wraz z uzasadnieniem do publicznej wiadomości 

poprzez wywieszenie: 

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Siemiatyczach, 

2) w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej Filia w Czartajewie, 

3) na tablicy ogłoszeń w miejscowości Czartajew, 

4) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Siemiatyczach. 

§ 6. Z dniem 1 października 2020 roku zamierza się dokonać zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Siemiatyczach w zakresie wynikającym z postanowień niniejszej uchwały. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący 

Adam Michał Boguszewski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 lutego 2020 r.

Poz. 1089



Załącznik do uchwały Nr XIII/139/2020 

Rady Gminy Siemiatycze 

z dnia 10 lutego 2020 r. 

Uzasadnienie  

Gmina Siemiatycze jako jednostka samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o bibliotekach z dnia 

27 czerwca 1997 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) jest organizatorem Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Siemiatyczach z Filią w Czartajewie i Filią w Szerszeniach. W świetle art. 13 ustawy o bibliotekach 

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, przeniesienia wraz z uzasadnieniem. Przepis ten dotyczy również likwidacji filii 

bibliotecznej, jak i zmian statutowych w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji biblioteki i jej filii. 

Jednocześnie ustawa o bibliotekach nakłada na organizatora biblioteki w przypadku likwidacji filii, 

obowiązek zasięgnięcia opinii jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki. 

W tym przypadku jest to Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. 

Główną przyczyną podjęcia zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Czartajewie jest dostosowanie 

sytuacji prawnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach i  jej Filii zlokalizowanej w Czartajewie 

do istniejącego stanu faktycznego, tj. braku funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Siemiatyczach. 

Filia Biblioteczna w Czartajewie mieści się w pomieszczeniu Szkoły Podstawowej w Czartajewie, 

w wybudowanym w 2018 roku łączniku. Do Filii został przeniesiony cały księgozbiór Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Siemiatyczach. Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach mieściła się w budynku  

po Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach przy ul. Tadeusza Kościuszki 88. Cały budynek jest w trakcie 

modernizacji i przebudowy, stąd księgozbiór przeniesiono do Filii w Czartajewie. Z Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Siemiatyczach korzystali głównie uczniowie Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach.  

Od 1 września 2017 roku uczniowie III kl. gimnazjum, przeniesieni do Szkoły Podstawowej w Czartajewie 

korzystali z Filii Biblioteki zlokalizowanej w Szkole Podstawowej w Czartajewie. Pozostali czytelnicy 

korzystają z możliwości wypożyczania książek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siemiatyczach. 

Wobec powyższego organizator, w porozumieniu z Kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Siemiatyczach, uznał za zasadne podjęcie działań w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Siemiatyczach zlokalizowanej w Czartajewie i przeniesienia siedziby Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Siemiatyczach z Siemiatycz do Czartajewa. 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 1089


		2020-02-18T10:32:34+0000
	Polska
	Teresa Bożena Koczta
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




