
Stara Kamienica, dnia 27 stycznia 2023r. 

 

Informacja o zamiarze likwidacji filii 

 Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kamienicy, 

 zlokalizowanej w Kopańcu. 

 

W związku z uchwałą nr LII.325.2023 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 27 stycznia 

2023r. w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kamienicy, 

zlokalizowanej w Kopańcu, a także na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h  ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 8 ust. 2 pkt 2, art. 13 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2393) oraz art. 22, 23 i 24 

ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 194).  

 

informuje się o zamiarze likwidacji z dniem 31 lipca 2023r. filii Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Starej Kamienicy, zlokalizowanej w Kopańcu. 

 

UZASADNIENIE 

Wnioskiem z dnia 16 stycznia 2023r. Kierownik Gminnej Biblioteki w Starej Kamienicy 

zwrócił się do Wójta Gminy Stara Kamienica o podjęcie działań zmierzających do zamknięcia fili 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kamienicy z siedzibą w Kopańcu. Filia zlokalizowana jest 

w budynku Szkoły Podstawowej im. C.D Fredricha uzasadniając, iż główną przyczyną decyzji 

o likwidacji są względy finansowe oraz zapotrzebowanie szkoły na dodatkowe pomieszczenie 

z przeznaczeniem na klasę szkolną.  

Wobec powyższego Rada Gminy Stara Kamienica uznał za zasadne podjęcie działań 

w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kamienicy, zlokalizowanej 

w Kopańcu. 

Księgozbiór likwidowanej Filii zostanie zinwentaryzowany, pozycje zniszczone i nieaktualne 

poddane będą brakowaniu, pozostałe zbiory przejmie Gminna Biblioteka Publiczna w Starej 

Kamienicy. 

Majątek ruchomy pozostający dotychczas w dyspozycji filii zostanie zagospodarowany 

zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kamienicy. 

Likwidacja filii nie wpłynie w żaden sposób na dostępność zbiorów bibliotecznych 

zarówno dla uczniów i mieszkańców. 

W związku z powyższym zamiar likwidacji filii jest zasadny. 

 

Wójt Gminy 

                                                                                                      /-/ Mariusz Marek  


