
UCHWAŁA NR ……/LVII/2022 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia … października 2022 r. 

 

w sprawie utworzenia Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli  

oraz zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 8 ust. 2 pkt. 2, art. 11 ust. 1 art. 19 ust. 2 

ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479, z 2022 r. poz. 1700), 

art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 194), w związku z § 14 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli 

przyjętego Uchwałą Nr 40/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie 

utworzenia samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli, uchwala 

się: 

 

§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2023 r. tworzy się Filię Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli  

z siedzibą przy ul. Chełmońskiego 21 w Żelechowie, 96-321 Żabia Wola. 

2. W Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli przyjętym Uchwałą Nr 40/2006  

Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji 

kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli (tj. Dz. Urz. Woj. z 2017 r. poz. 4802) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie:  

„§3. 1. Siedzibą Biblioteki jest Dom Kultury w Żabiej Woli, ul. Warszawska 27, a terenem 

działalności gmina Żabia Wola. 

2. W skład Biblioteki wchodzi Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli z siedzibą  

przy ul. Chełmońskiego 21 w Żelechowie, 96-321 Żabia Wola.” 

 

§ 2. Czynności powołujące Filię Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli z siedzibą  

w przy ul. Chełmońskiego 21 w Żelechowie obejmują zorganizowanie księgozbioru i wyposażenia 

oraz otwarcie ksiąg inwentarzowych i ksiąg wyposażenia. 

 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

  



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 9. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym 

jednostek samorządu terytorialnego, które tworzą w tym celu samorządowe instytucje kultury,  

dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. 

W myśl art. 19 ustawy o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479, z 2022 r. poz. 1700) 

Biblioteki publiczne są organizowane w sposób zapewniający mieszkańcom dogodny dostęp  

do materiałów bibliotecznych i informacji. Gmina powinna więc organizować i prowadzić co najmniej 

jedną gminną bibliotekę publiczną, wraz z odpowiednią liczbą filii i oddziałów oraz punktów 

bibliotecznych. 

Z uwagi na duży wzrost liczby ludności Gminy w ciągu ostatnich latach, zasadnym jest utworzenie 

co najmniej jednej Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli celem promocji czytelnictwa  

i upowszechniania zbiorów księgowych śród Mieszkańców Gminy.  

W wyniku analizy możliwości lokalowych, także pod kątem osób niepełnosprawnych oraz matek  

z małymi dziećmi, a także gęstości zaludnienia w miejscowościach zlokalizowanych na terenie Gminy 

jako miejsce ulokowania siedziby filii Biblioteki wytypowano budynek gminny zlokalizowany  

przy ul. Chełmońskiego 21 w Żelechowie, 96-321 Żabia Wola. 

Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 


