
UCHWAŁA NR ZO.XXXIX.0007.362.2022 
RADY GMINY DĘBE WIELKIE 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Cygance oraz 
dokonania zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w  Dębem 

Wielkim 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r.,  poz. 559 z późn. zm.) oraz 
art. 13 ust. 2 i ust.4 w związku z art. 8 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 
1997 o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r., poz. 1479 ) uchwala się , co następuje: 

§ 1. 1. Zamierza się dokonać z dniem 1 listopada 2022 r. likwidacji Filii 
Bibliotecznej zlokalizowanej w Cygance przy ul Szkolnej 21 wchodzącej w skład 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim. 

2. Uzasadnienie likwidacji Filii Bibliotecznej w Cygance  przy ul. Szkolnej 
21 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Zamierza się dokonać zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Dębem Wielkim będącym załącznikiem do uchwały Nr XXI/83/2008 Rady 
Gminy Dębe Wielkie z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie  uchwalenia Statutu 
Gminnej Biblioteki Publicznej  w Dębem Wielkim ( Dz.Urz. Woj. Maz. Nr. 
133 poz. 4648 z późn.zm.)  poprzez uchylenie w całości paragrafu 6 Statutu. 

§ 2. Zawiadomienie o zamiarze likwidacji Filii Bibliotecznej w Cygance  ul. 
Szkolna 21 wraz z uzasadnieniem zostanie podane do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dębe Wielkie, w siedzibie 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim oraz w Filii Bibliotecznej 
w Cygance  ul. Szkolna 21 a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Dębe Wielkie. 

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Dębe Wielkie  do wystąpienia o opinię do 
jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością Gminnej Biblioteki 
Publicznej  w Dębem Wielkim w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Cygance 
przy ul. Szkolnej 21. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębe Wielkie  oraz 
Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Dębe Wielkie 

 
 

Mirosław 
Sylwester Siwik 
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Załącznik do uchwały Nr ZO.XXXIX.0007.362.2022 
Rady Gminy Dębe Wielkie 
z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

Uzasadnienie 

 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1479) nakłada na gminę - organizatora bibliotek publicznych - obowiązek 
podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze likwidacji biblioteki czy 
też filii bibliotecznej wraz z uzasadnieniem jak i zmian statutowych w części 
dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii. 

Filia biblioteczna w Cygance przy ul. Szkolnej 21 zajmuje jedno pomieszczenie 
w Szkole Podstawowej i jest zlokalizowana  na drugiej kondygnacji budynku. 

W Filii zgromadzono 7020 woluminów. Placówka jest czynna   raz w tygodniu 
(poniedziałek 8-12) i obsługuje ją jeden pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Dębem Wielkim. W przedmiotowej Filii w 2021 roku było 253 czytelników, 
w tym 59 osób to uczniowie Szkoły Podstawowej w Cygance. Z danych wynika, 
że tylko 26 czytelników – to mieszkańcy Cyganki. Zdarzały się też takie 
przypadki, że z Filii były dowożone książki dla  czytelników Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Dębem Wielkim i to powodowało  podnoszenie danych 
statystycznych  wypożyczeń w Filii. 

W latach 2019-2021 średnioroczne wypożyczenie książek wynosiło około 
2079 woluminów. Były to przede wszystkim wypożyczenia zbiorów (lektury 
szkolne  i beletrystyka dla dorosłych). 

 Na małą liczbę czytelników i wypożyczeń w Filii Bibliotecznej w Cygance 
niewątpliwie wpływ ma charakter i położenie tej miejscowości. Większość 
mieszkańców dojeżdża do pracy lub do szkoły.  W porównaniu do zasobów 
bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębem Wielkim księgozbiór jest 
mniejszy a dostęp do niego ograniczony i tylko jest dostępna książka tradycyjna. 

 W Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębem Wielkim,  dostępne są również 
zbiory specjalne, dostosowane do różnych grup wiekowych /audiobooki  na 
płytach CD/ oraz większa oferta prasy.  Filia czynna jest raz  w tygodniu,  
a Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim daje możliwość korzystania 
z usług od poniedziałku do piątku  w godzinach popołudniowych, w tym  cztery 
dni w tygodniu do godz. 18.00, a także w jedną sobotę w miesiącu. Różnorodne 
zbiory i usługi oraz dni i godziny otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej  
umożliwiają korzystanie z placówki szerokim kręgom odbiorców. Ponadto, 
Gminna Biblioteka Publiczna  systematycznie rozszerza swoją ofertę, np.  
o możliwość bezpłatnego korzystania z książek i audiobooków  online  w każdym 
czasie i miejscu  z dostępem do Internetu, co daje możliwość czytania książek 
niezależnie od miejsca zamieszkania jak i odległości od placówki bibliotecznej. 
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Dlatego też likwidacja Filii nie wpłynie negatywnie na zaspokojenie potrzeb 
obecnych jej czytelników. 

Czytelnicy Filii a w szczególności uczniowie, nie zostaną pozbawieni  literatury, 
ponieważ będą mogli korzystać z biblioteki szkolnej. W Szkole Podstawowej 
w Cygance  utworzone zostało pomieszczenie dla biblioteki szkolnej, doposażono 
księgozbiór oraz zautomatyzowano zbiory biblioteki za pomocą programu MOL 
NET+. Placówka zyskała pewną autonomię w zabezpieczeniu lektur szkolnych 
i czytelnictwa uczniów i nauczycieli. 

Zbiory z Filii zostaną przeniesione w całości do biblioteki szkolnej w Szkole 
Podstawowej w Górkach, w której w ramach rozbudowy Szkoły powstaje nowe 
pomieszczenie biblioteczne. 

Na zamiar likwidacji Filii wpływ ma również brak pomieszczeń lekcyjnych dla 
dzieci uczących się w Szkole Podstawowej w Cygance, w której uczy się teraz 
170 uczniów. Likwidacja Filii i zwolnienie pomieszczenia spowoduje, że poprawi 
się baza lokalowa w Szkole. 

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały a także 
wprowadzenie zmian w Statucie Gminnej  Biblioteki Publicznej w Dębem 
Wielkim. 
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