
UCHWAŁA NR III/25/14
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowych Ostrowach w miejscowości Grochów 
oraz Wola Pierowa oraz dokonania stosownych zmian w tym zakresie w statucie biblioteki

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 11, art. 13 ust 1,2 i 4 ustawy z dnia 
27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908, z 2013 r. poz. 829) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. Likwiduje się z dniem 31 grudnia 2014 roku Filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowych 
Ostrowach zlokalizowane w:

1) Grochowie, Grochów 25, 99-350 Ostrowy;

2) Woli Pierowej, Wola Pierowa 28, 99-350 Ostrowy.

§ 2. 1. Księgozbiór likwidowanych Filii zostanie zinwentaryzowany – pozycje zniszczone i nieaktualne 
podane będą brakowaniu – pozostałe zbiory przejmie Gminna Biblioteka Publiczna w Nowych 
Ostrowach.

2. Majątek ruchomy pozostający dotychczas w dyspozycji obydwu Filii zostanie zagospodarowany 
zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Nowych Ostrowach.

§ 3. W statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowych Ostrowach nadanym uchwałą nr 
194/XXXV/2001 Rady Gminy w Nowych Ostrowach z dnia 5 października 2001 roku z dniem 1 stycznia 
2015 roku skreśla się § 13.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.
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UZASADNIENIE

Z dniem 31.12.2014 r. zostają zlikwidowane Filie Biblioteczne w Grochowie oraz Woli Pierowej
ze względu na brak możliwości funkcjonowania obydwu placówek w obecnych lokalach na
poziomie, który winna spełniać współczesna placówka biblioteczna.

Decyzja o likwidacji Filii Bibliotecznej w Grochowie podyktowana jest złym stanem
technicznym budynku. Filia mieści się w strażnicy strażackiej do której została przeniesiona
tymczasowo. Budynek strażnicy nie posiada centralnego ogrzewania, instalacja wodociągowa i
elektryczna są w znacznym stopniu zużyte, a sanitariat wymaga gruntownego remontu.
Tymczasowe ogrzewanie elektryczne, którym ogrzewana jest biblioteka nie zapewnia
odpowiedniej temperatury do przechowywania zbiorów bibliotecznych i prowadzenia działalności
(zimą temperatura spada poniżej 15º C). Koszty utrzymania budynku są bardzo wysokie. Budynek
wymaga remontu oraz wykonania instalacji centralnego ogrzewania. Na czas remontu obiekt
powinien być wyłączony z eksploatacji. Wykonanie takiego remontu na potrzeby dalszego
funkcjonowania Filii Bibliotecznej w Grochowie nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

Również stan techniczny budynku Filii Bibliotecznej w Woli Pierowej jest bardzo zły.
Biblioteka mieści się w jednym pomieszczeniu w starym budynku byłej szkoły podstawowej.
Pomieszczenie wymaga kapitalnego remontu w szczególności sanitariat, który znajduje się
w opłakanym stanie, niezbędna jest również modernizacja kotłowni. Do wymiany nadają się także
okna biblioteki jak również drzwi wejściowe. Należało by również wymienić całą podłogę, która
jest spróchniała. Biorąc pod uwagę powyższe nakłady finansowe wykonanie w remontu w
placówce jest bezzasadne.

Poza tym decyzja o likwidacji Filii podyktowana jest również bardzo niską ilością czytelników
zarejestrowanych w ciągu roku kalendarzowego jak i niską frekwencją czytelników odwiedzających
bibliotekę. W roku 2013 Filia Biblioteczna w Grochowie zarejestrowanych czytelników miała 98 a
Filia Biblioteczna w Woli Pierowej tylko 49. Również liczba odwiedzających czytelników obydwie
Filie biblioteczne jest znikoma bo wynosi stosunkowo: Filia Grochów 712 odwiedzin a Filia w Woli
Pierowej 363 odwiedzin.

Dotychczasowi czytelnicy korzystający z księgozbiorów filii, nie zostaną pozbawieni dostępu do
nich, ponieważ pozycje książkowe z likwidowanych placówek zostaną włączone do zasobów GBP w
Nowych Ostrowach. Ponadto czytelnicy odwiedzający Ośrodek Zdrowia, Bank Spółdzielczy, Urząd
Gminy czy Urząd Pocztowy w Nowych Ostrowach będą mogli przy okazji skorzystać z zasobów
książkowych GBP mieszczącej się w tej samej miejscowości. W najbliższym czasie poprawią się
zdecydowanie warunki lokalowe funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej, która zostanie
przeniesiona do budynku po byłym Urzędzie Gminy. Budynek jest w trakcie remontu, zostaną w
nim wyodrębnione dodatkowe pomieszczenia na potrzeby biblioteki i powstanie Biblioteczne
Centrum Kultury i Edukacji.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe okoliczności likwidacja Filii Bibliotecznej w Grochowie
oraz Filii Bibliotecznej w Woli Pierowej jest uzasadniona.
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