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Zarządzenie Nr 94/2022 

Wójta Gminy Karczmiska 

z dnia 18 października2022 r. 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał w sprawie: zamiaru likwidacji 

Szkoły Filialnej w Głusku, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja 

w Karczmiskach i w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznych w Głusku i Słotwinach 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 559 ze zm.) 

oraz § 5 pkt b i § 7 ust. 1 pkt c Uchwały Rady Gminy Karczmiska Nr V/28/2015 z dnia 24 marca 2015 

r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 

Karczmiska (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015 r. poz. 1351) – zarządzam, co następuje:  

 

§ 1. 1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie w sprawie zamiaru 

likwidacji Szkoły Filialnej w Głusku, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. 

Macieja Rataja w Karczmiskach. 

2. Projekt o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

3. Przeprowadzenie konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii 

bibliotecznych w Głusku i Słotwinach. 

4. Projekt o którym mowa w ust. 3 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

5. Zarządzenie wraz z informacją o konsultacjach społecznych podlega publikacji: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej, 

2) na stronie internetowej Gminy Karczmiska, Zespołu Szkół w Karczmiskach i Gminnej Biblioteki  

i Domu Kultury w Karczmiskach, 

3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, Zespole Szkół w Karczmiskach i Gminnej Biblioteki  

i Domu Kultury w Karczmiskach i sołectw:   

a) w zakresie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Głusku w sołectwie: Głusko Małe, Głusko Duże 

Kolonia i sołectw z terenu Gminy, których dzieci uczęszczały do Szkoły Filialnej w Głusku tj. Wolica, 

Wolica Kolonia, Górki i Bielsko,   

b) w zakresie zamiaru likwidacji filii bibliotecznych w sołectwie: Głusko Małe, Głusko Duże Kolonia 

i Słotwiny.  

 

§ 2.1. Celem konsultacji społecznych jest zebranie informacji, opinii, uwag i wniosków od 

zainteresowanych mieszkańców poszczególnych sołectw w sprawie załączonych projektów uchwał.  

2. Konsultacje społeczne odbędą się w formie przyjmowania opinii i wniosków w trybie formularza 

konsultacji w formie elektronicznej i będą trwały w dniach: 26 października 2022 r. do  

04 listopada 2022 r.  
3. Formularz konsultacji społecznych stanowi załącznik: nr 3 (dot. szkoły filialnej) i nr 4 (dot. filii 

bibliotecznych) do niniejszego zarządzenia i należy po wypełnieniu przesłać za pomocą poczty 

elektronicznej na adres: sekretariat@poczta.karczmiska.pl, poczty tradycyjnej lub osobiście na 

Sekretariat Urzędu Gminy Karczmiska, Karczmiska Pierwsze, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska.

  

 

§ 3. Do udziału w konsultacjach społecznych uprawnieni są zainteresowani mieszkańcy  

z poszczególnych sołectw w Gminie wymienieni w § 1 ust. 5 pkt 3a i 3b. 

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się insp. ds. oświaty, kultury, sportu i spraw społecznych 

Urzędu Gminy Karczmiska. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
                 Wójt Gminy 

         (-) Janusz Goliszek  
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Zał. Nr 1  

PROJEKT 

Uchwała  Nr ………./…../2022 

Rady Gminy Karczmiska 

z dnia ………….2022 r. 

 

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Głusku, podporządkowanej 

organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach  

 

Na podstawie art. 89 ust. 1 i 3 oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz 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, ze zm.), Rada Gminy 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Podejmuje się działania zmierzające do likwidacji z dniem 31 sierpnia 2023 r. Szkoły 

Filialnej w Głusku podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im Macieja Rataja 

w Karczmiskach.  

 

§ 2. 

 

Zapewnia się wszystkim uczniom Szkoły Filialnej w Głusku możliwość kontynuowania nauki 

w Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach. 

 

 § 3.  

 

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia 

likwidacji Szkoły Filialnej w Głusku podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej 

im. Macieja Rataja w Karczmiskach, w szczególności do: zawiadomienia o zamiarze 

likwidacji rodziców uczniów, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia  

z wnioskiem do Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie o uzyskanie opinii w tej sprawie.  

 

§ 4. 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Karczmiska oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej. 

  

§ 5. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.      

  

§ 6 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

 

1. Zasadność podejmowanych działań przez organ prowadzący z zapisami art. 89 

ustawy Prawo oświatowe.  

W związku z tym, że od 01 września 2021 r. w Szkole Filialnej w Głusku podporządkowanej 

organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach zwanej dalej 

„Szkołą” nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, uczniowie są dowożeni i mają możliwość 

kontynuowania nauki w szkole macierzystej w Karczmiskach. Podjęcie uchwały o zamiarze 

likwidacji Szkoły Filialnej w Głusku będzie stanowić usankcjonowanie stanu faktycznego.  

Na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe organ 

prowadzący jest zobowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji szkoły tj. 

do 28 lutego 2023 r. zawiadomić o zamiarze likwidacji rodziców uczniów i właściwego 

kuratora oświaty.  

Dla Szkoły Podstawowej w Karczmiskach, w tym Szkoły Filialnej w Głusku organem 

prowadzącym jest Gmina Karczmiska. Wszystkie szkoły i placówki w Gminie Karczmiska 

włączone są do Zespołu Szkół w Karczmiskach. Procedura reorganizacji szkoły, w tym 

likwidacji wchodzącej w jej skład Szkoły Filialnej rozpoczyna się od podjęcia niniejszej 

uchwały (tzw. uchwały intencyjnej). Jednocześnie Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy 

Karczmiska do prowadzenia postępowania przewidzianego w art. 89 ustawy Prawo 

oświatowe.  

Zawiadomienie o zamiarze likwidacji Szkoły Filialnej w Głusku zostanie przekazane 

rodzicom uczniów, Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty w terminie do 28 lutego 2023 r. 

Ponadto Wójt Gminy wystąpi z wnioskiem do Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie o 

wydanie opinii w tej sprawie, dołączając do uchwały intencyjnej uzyskane opinie od rady 

pedagogicznej, rady rodziców i związków zawodowych działających w Szkole. 
 

2. Zapewnienie uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej. 

Gmina Karczmiska zapewniła od 01 września 2021 r. wszystkim uczniom uczęszczającym do 

Szkoły Filialnej w Głusku możliwość kontynuowania nauki w macierzystej placówce tj. 

Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach. Z tym dniem wszystkie dzieci 

uczęszczające do placówki w Głusku zostały zapisane do Szkoły w Karczmiskach. 

Kontynuacja nauki przebiegła bez problemów. Dzieci, w szybko zaaklimatyzowały się w 

nowej szkole i z powodzeniem uczęszczają do tej placówki. 
  
3. Zasadność przyczyn podjęcia decyzji o zamiarze likwidacji.  

Główną przesłanką podjęcia decyzji o zamiarze likwidacji Szkoły Filialnej w Głusku jest 

demografia tj. spadająca ilość uczniów w placówce. Sukcesywnie od 2011 roku tj. od 

utworzenia w Głusku – Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja  

w Karczmiskach - ilość uczniów sukcesywnie spadała. Nauczanie w tym okresie odbywało 

się klasach I-III. Ostatecznie z dniem 01 września 2021 r. wszystkie dzieci z Głuska 

przeniesione zostały do Karczmisk – tj. szkoły macierzystej. Średnio na rok w m. Głusko  

i okolicznych miejscowościach rodzi się ok. 11 dzieci. Oprócz warunków demograficznych 

powodem podejmowanych działań jest zdecydowanie lepsza oferta edukacyjna Szkoły  

w Karczmiskach. Liczne zajęcia oferowane w Karczmiskach (UKS, chór, zajęcia 

pozalekcyjne), realizacja projektów czy programów prze uczniów w Karczmiskach jest 

nieporównywalnie większa niż w Głusku. Również poziom zaplecza oświatowego w Głusku 

jest zdecydowanie uboższy i niższy, niż w Szkole w Karczmiskach, gdzie są nowoczesne 

klasopracownie z tablicami multimedialnymi z dostępem do internetu, dobrze wyposażona 

kuchnia i stołówka, sala i hala sportowa, możliwość korzystania z obiektu „Orlik”  

w Karczmiskach, bogaty księgozbiór w bibliotece. W szkole w Karczmiskach nie występuje 



4 
 

łączenie klas. Inną przesłanką są względy ekonomiczne, czyli obniżenie kosztów 

funkcjonowania oświaty gminnej. 
 

4. Organizacja bezpłatnego transportu i opieki nad uczniami.  

Gmina Karczmiska od 01 września 2021 r. zapewnia bezpłatny dowóz i opiekę podczas 

dowozu wszystkim uczniom z Głuska do Szkoły w Karczmiskach. Za dowóz odpowiada 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karczmiskach na podstawie stosownej umowy  

z Gminą. Podjęte działania zapewniły właściwy dowóz uczniów do Szkoły w Karczmiskach. 

Dowóz w żaden sposób nie wpływa negatywnie na proces i jakość kształcenia uczniów 

(odległość z Głuska do Karczmisk w zależności od miejsca zamieszkania dziecka wynosi od 

3-6 km). Uczniowie z Głuska dowożeni są autobusami szkolnymi z zapewnieniem opieki 

podczas przewozu (czas dowozu do szkół nie przekracza 20 minut). Czas oczekiwania 

uczniów na zajęcia po przyjeździe do szkoły oraz czas oczekiwania po skończonych zajęciach 

nie przekracza 20-30 minut. Podczas oczekiwania dzieci przebywają w świetlicy szkolnej pod 

stałą opieką wychowawców zarówno przed jak i po zakończonych zajęciach.  
 

5. Prognozy demograficzne  

1. Ilość uczniów uczęszczających do Szkoły Filialnej w Głusku.  

 

Lp. 

Ilość 

uczęszcza-

jących 

uczniów  

Według stanu w latach szkolnych  

2011/ 

2012 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2022/ 

2023 

1. Głusko 70 26 22 26 13 9 0 0 

Od 2011 r. w Głusku tj. po utworzeniu Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej im. M. Rataja  

w Karczmiskach ilość uczniów i oddziałów w kl. I-III stale spadała, w 2011 r. było - 70 

uczniów i 6 oddziałów, w 2021 – 9 uczniów i 2 oddziały, by 01 września 2021 osiągnąć stan - 

0. W tym okresie klasy były łączone.  

2. Ilość dzieci urodzonych 2013-2021 wg danych ewidencji ludności w Karczmiskach: 

Lp. 

Ilość 

zameldo-

wanych  

w obwodzie)*  

Stan na 05 września 2022 r.  

X 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

X 9 lat 8 lat 7 lat 6 lat 5 lat 4 lata 3 lata 2 lata 1 rok 

1. Głusko X 15 13 6 12 10 12 17 9 6 

 

)*Obwodem dla Szkoły Podstawowej w Karczmiskach, w tym Szkoły Filialnej w Głusku jest 

teren Gminy i rodzice decydują, do której placówki chcą posłać dziecko. Do Szkoły Filialnej 

w Głusku uczęszczały dzieci m.in. z m.: Głusko Duże, Głusko Kolonia, Głusko Małe, Wolica, 

Wolica Kolonia, Bielsko i Górki. W latach 2013-2021 w tych miejscowościach urodziło się 

100 dzieci (średnia 11,1 dziecka na rok). 

6. Warunki nauki, wychowania i opieki (w tym w zakresie bhp), w jakich będą spełniać 

obowiązek szkolny. 

Podjęcie decyzji o likwidacji Szkoły Filialnej w Głusku nie pogorszy warunków nauki i nie 

ograniczy dostępności uczniów do Szkoły Podstawowej w Karczmiskach. Nie wpłynie to też 

na funkcjonowanie Szkoły w Karczmiskach, gdyż tak mała ilość uczniów przyjęta nie utrudni 

funkcjonowania placówki macierzystej (nie zwiększy ilości oddziałów). Uczniowie z Głuska 

mają już swoje miejsce w Karczmiskach, klasach i czują dobrą atmosferę. Podjęte działanie 

stworzyły tym uczniom zdecydowanie lepsze warunki, kształcenia, rozwoju (w tym również 

w zakresie bhp), poprzez m.in. brak łączenia klas. Poziom zaplecza oświatowego w 

Karczmiskach jest zdecydowanie na wyższym poziomie niż w Głusku, gdzie znajdują się 
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nowoczesne klasopracownie z dostępem do internetu, dobrze wyposażona kuchnia i stołówka, 

sala i hala sportowa, obiekt „Orlik” czy bogaty księgozbiór w bibliotece.  
 

7. Wyniki nauczania w likwidowanej (przekształconej) szkole oraz szkole do której mają 

uczęszczać uczniowie po likwidacji (przekształceniu).  

W Szkole Podstawowej sprawdzian wyników nauczania realizowano w kl. VI do 2018 r. (po 

reorganizacji zgodnie z Prawem oświatowym w kl. VIII). W związku z tym, że w Szkole 

Filialnej w Głusku nie było od 2011 r. kl. VI wyników w tej placówce brak. Wg oceny 

Dyrekcji Zespołu Szkół w Karczmiskach wyniki nauczania w kl. I-III w Szkole Filialnej  

w Głusku do 2020 r. były porównywalne z wynikami w Szkole w Karczmiskach. Wyniki 

sprawdzianu w Szkole Podstawowej w Karczmiskach w 2021 r. kl. VIII: j. polski: średnia 

szkoły taka sama jak średnia powiatu, niższa niż średnia województwa oraz niższa od 

średniej dla kraju, matematyka: średnia szkoły niższa niż średnia powiatu, niższa niż średnia 

województwa oraz niższa od średniej dla kraju, j. angielski: średnia szkoły taka sama jak 

średnia powiatu, niższa niż średnia województwa oraz niższa od średniej dla kraju. 
 

8. Wyniki nadzoru pedagogicznego dotyczące szkół (ewaluacja zewnętrzna, kontrole). 

Nadzór pedagogiczny prowadzony przez Zespół Szkół w Karczmiskach w Szkole Filialnej  

w Głusku, wykazał prawidłową realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w tych 

placówce oraz prawidłową realizację wniosków i zaleceń ze sprawowanego nadzoru. 

Prawidłowo przebiegał też proces ewaluacji, kontroli, wspomagania oraz monitorowania. 
 

9. Losy zawodowe nauczycieli. 

Likwidacja Szkoły Filialnej w Głusku nie/spowodowała zmian kadrowych w strukturze 

oświaty gminnej. Wszyscy nauczyciele z tej placówki są pracownikami Zespołu Szkół  

w Karczmiskach i przeszli do szkoły i przedszkola w Karczmiskach. Ksiądz, który miał 4 

godziny został zwolniony. Zmiany nie wpłyną negatywnie i niekorzystnie na losy zawodowe 

nauczycieli. 
 

10. Społeczne skutki projektowanych likwidacji szkół.  

Przed podjęciem uchwały intencyjnej o zamiarze likwidacji Szkoły Filialnej w Głusku sprawy 

te poruszano m.in. na spotkaniach w dniu 05 października 2022 r. z radnymi i sołtysami m. 

Głusko oraz zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w powyższym zakresie zgodnie  

z Uchwałą Nr V/28/2015 Rady Gminy Karczmiska z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie 

określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 

Karczmiska.  

Gmina Karczmiska umożliwia wszystkim uczniom z Głuska kontynuację nauki w szkole 

macierzystej oraz bezpłatny dowóz i opiekę podczas dowozu uczniom do Karczmisk. 

Planowane zmiany nie spowodują reperkusji społecznych. Dzieci szybko zasymilowały się do 

nowych warunków w Karczmiskach. Aktualnie nie jest znane i nie zostało wypracowane 

stanowisko w kwestii ostatecznego przeznaczenia budynku szkoły w Głusku po likwidacji.  
 

11. Czynniki ekonomiczne – koszty utrzymania szkół.  

Średni koszt utrzymania Szkoły Filialnej w Głusku w ostatnich latach kształtował się na 

poziomie ok. 100 zł/rok i spadał w zależności od ilości oddziałów i zatrudnionej kadry. 

Koszty utrzymania szkoły w Głusku za 2021 rok (styczeń-sierpień) wyniosły  

34 444,20 zł. Likwidacja tej placówki przyniesienie oszczędności w budżecie oświaty w tej 

wysokości. Nieznacznie wzrosną koszty dowozu uczniów, którzy z Głuska przeszli do 

Karczmisk.  

 

Uzasadnienie przyjęcie projektu uchwały w powyższym kształcie jest celowe i zasadne. 
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Załącznik nr 3 do Zarządzenia 

Nr 94/2022 Wójta Gminy Karczmiska 

z dnia 18 października 2022r. 
 

Formularz Konsultacji Społecznych 

 

1. Dane uczestnika konsultacji społecznych: 

 

1. Imię i nazwisko: 

 

 

2. Nazwa instytucji/ 

organizacji : 

 

 

3. Telefon/ e-mail  

 

2. Zgłaszane uwagi, propozycje do przedstawionego projektu Uchwały Rady Gminy w 

sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Głusku, podporządkowanej organizacyjnie 

Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach 

 

Lp. 

CZĘŚĆ DOKUMENTU, 

KTÓREGO DOTYCZY 

UWAGA (ROZDZIAŁ, 

NUMER STRONY) 

obecne brzmienie proponowane brzmienie uzasadnienie 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 



7 
 

Propozycje uzupełnień (innych niż wymienione powyżej), zmian przedstawionego dokumentu 

wraz z uzasadnieniem: 

 

TREŚĆ PROPOZYCJI UZASADNIENIE 

  

  

  

  

  

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, 

zbieranych w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły 

Filialnej w Głusku, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja  

w Karczmiskach, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U 

z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 6 ust. 1 lit. a w związku z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”/Dz.Urz.UE 

L 119/1/). 

 

 

………………………………………

………………………. 

                 Czytelny podpis 

 

 

 

 

 

UWAGA! 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w terminie do dnia 04 listopada 2022 r. za pomocą poczty 

elektronicznej na adres: sekretariat@poczta.karczmiska.pl, poczty tradycyjnej lub osobiście na 

Sekretariat Urzędu Gminy Karczmiska, Karczmiska Pierwsze, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska. 
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Zał. Nr 2 

PROJEKT 

Uchwała Nr …./…./2022 

Rady Gminy Karczmiska 

z dnia ……………… 2022 r. 

 

w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznych w Głusku i Słotwinach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, 2 i art. 4, w związku z 

art. 8 ust. 2  pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz. U. z 2019r. poz. 

1479 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Z dniem 30 czerwca 2023 roku zamierza się zlikwidować filie biblioteczne w Głusku  

i Słotwinach wchodzących w skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczmiskach.  

§ 2. 

Uchwała podlega przekazaniu do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima 

Łopacińskiego w Lublinie w celu uzyskania opinii. 

§ 3. 

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez umieszczenie na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy, siedzibie Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w 

Karczmiskach, siedzibie Filii Bibliotecznej w Głusku i Słotwinach, tablicach ogłoszeń 

w Głusku i Słotwinach oraz na stronie internetowej Gminy Karczmiska.   

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały  

 

 Gmina Karczmiska jako jednostka samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą                   

o bibliotekach jest organizatorem samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki i 

Domu Kultury w Karczmiskach, w skład, której wchodzi m.in. Gmina Biblioteka Publiczna w 

Karczmiskach z 2 filiami bibliotecznymi w: Głusku i Słotwinach. Do wyłącznej kompetencji 

Rady Gminy należy uchwalenie statutu, połączenie, podział lub likwidacja biblioteki. 

Przepisy ustawy o bibliotekach stosuje się odpowiednio do filii bibliotecznej. Wójt jako organ 

wykonawczy Gminy obowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o likwidacji 

biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze likwidacji biblioteki wraz z 

uzasadnieniem. Obowiązek ten dotyczy również filii bibliotecznej. Wiadomość o zamiarze 

likwidacji zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, siedzibie Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Karczmiskach, siedzibie Filii Bibliotecznej w Głusku i Słotwinach 

oraz na stronie internetowej Gminy Karczmiska. Ponadto uchwała w sprawie zamiaru 

likwidacji filii podlega przekazaniu i uzyskaniu opinii jednostki sprawującej nadzór 

merytoryczny nad działalnością biblioteki tj. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. 

Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. 

Filie Biblioteczne w Głusku i Słotwinach mieszczą się w budynkach Szkół Filialnych Szkoły 

Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach. Z dniem 31 sierpnia 2019 r. Szkoła 

Filialna w Słotwinach została zlikwidowana zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe 

oraz Uchwałami Rady Gminy. Od 01 września 2021 r. do Szkoły Filialnej w Głusku nie 

uczęszczają dzieci i nie są prowadzone zajęcia. Uczniowie zostali przeniesieni i są dowożeni 

do placówki macierzystej tj. Szkoły Podstawowej w Karczmiskach, a z końcem sierpnia 2023 

r. planowania jest likwidacja placówki w Głusku.  

Powodem zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Głusku i Słotwinach jest bardzo mała 

liczba czytelników zarejestrowanych i korzystających z biblioteki.  

Filia Biblioteczna w Słotwinach zlokalizowana jest w pomieszczeniu o powierzchni 25 m
2  

w budynku po byłej Filii
 
Szkoły Podstawowej w Słotwinach. Z dniem 31 sierpnia 2019 r. 

placówka została zlikwidowana. Na dzień 31 grudnia 2021 r. filia biblioteczna w Słotwinach 

zarejestrowała 15 czytelników i 45 wypożyczeń. Filia czynna była 1 raz w tygodniu,  

a w pozostałe dni pracownik oddelegowany był do pracy w Gminnej Bibliotece i Domu 

Kultury w Karczmiskach. Od marca 2022 r. w związku z trwającymi działaniami wojennymi 

na Ukrainie w budynku po byłej szkole został utworzony ośrodek dla napływających do 

Gminy Karczmiska uchodźców z Ukrainy. Wszystkie pomieszczenia budynku (wraz  

z lokalem filii bibliotecznej) zostały przekształcone na pomieszczenia mieszkalne i socjalno-

bytowe dla uchodźców. Część wyposażenia bibliotecznego przeniesiono do piwnicy, część 

(regały) zostały wykorzystane do zagospodarowania ośrodka, a nie zniszczony księgozbiór 

przeniesiony został do biblioteki w Karczmiskach. Pracownik filii jest zatrudniony na ½ etatu 

i z dniem 27 czerwca 2023 r. nabywa prawa emerytalne.  

Filia Biblioteczna w Głusku zlokalizowana jest w pomieszczeniu Szkoły Filialnej w Głusku  

w pomieszczeniu o powierzchni 19 m
2
 na I piętrze budynku. Od 01 września 2021 r. do 

placówki nie uczęszczają uczniowie i nie są prowadzone zajęcie. Uczniowie są dowożeni do 

placówki macierzystej tj. Szkoły Podstawowej w Karczmiskach. W okresie zimy ze 

względów ekonomicznych zostało wyłączone ogrzewanie. Zatrudniony pracownik – 

bibliotekarz w tym okresie świadczył pracę w placówce głównej tj. Gminnej Bibliotece  
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i Domu Kultury w Karczmiskach. Z dniem 01 stycznia 2022 r. nastąpiło ograniczenie etatu  

w filii w Głusku z ½ etatu do ¼ etatu, a biblioteka czynna jest raz w tygodniu. Filia 

biblioteczna w okresie styczeń-wrzesień 2022 r. zarejestrowała tylko 12 czytelników i 

wypożyczyła 54 książki. Jest to bardzo niski wskaźnik czytelnictwa. Wśród wypożyczających 

większość w bibliotece stanowili uczniowie dla których prowadzono działania oświatowe i 

kulturalne. Od września 2021 r., gdy uczniowie z Głuska zostali przeniesieni do Szkoły 

Podstawowej w Karczmiskach – powstał problem braku użytkowników biblioteki i chętnych 

do prowadzonych działań kulturalno-oświatowych. To również był główny powód 

ograniczenia wymiaru czasu pracy osoby zatrudnionej w filii bibliotecznej do ¼ etatu.   

Aktualnie filia biblioteczna nie spełnia oczekiwanych standardów funkcjonowania placówek 

bibliotecznych w zakresie organizowania dostępu do wiedzy i kultury oraz odbiega od 

określonych przepisami prawa wymagań technicznych (brak ogrzewania, brak dostępu do 

wody).  

Sprawy związane z zamiarem likwidacji filii bibliotecznych były poruszane, omawiane  

podczas spotkań z mieszkańcami, z sołtysami i radnymi sołectw: Głusko i Słotwiny w dniach: 

10 i 23 września 2021 r. oraz na spotkaniu w Urzędzie Gminy 05 października 2022 r. W tej 

sprawie zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne zgodnie z Uchwałą Nr V/28/2015 

Rady Gminy Karczmiska z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Karczmiska. 

Biorąc pod uwagę powyższe względy merytoryczne i organizacyjne oraz względy 

ekonomiczne Wójt Gminy rekomenduje podjęcie działań zmierzających do zamknięcia filii 

bibliotecznych w Słotwinach i Głusku. Zamiar likwidacji filii jest wynikiem dążenia do 

usprawnienia struktury zarządzania, efektywniejszego wykonywania zadań w sferze kultury, 

m.in. zwiększenia nadzoru nad działalnością statutową placówki, czy sprawniejszą 

organizacją zadań. Likwidacja filii bibliotecznych nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu 

dotychczasowych zadań przez Gminną Bibliotekę i Dom Kultury w Karczmiskach i nie 

będzie miała wpływu na wykonywanie zadań określonych ustawą o bibliotekach.  

Zamiar likwidacji filii bibliotecznych w Głusku i Słotwinach nie oznacza pozbawienia 

mieszkańców tych sołectw możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych. Dzieci  

i młodzież korzystają z biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja  

w Karczmiskach a dorośli z korzystają z zasobów Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Karczmiskach.  

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie działań ws. zamiaru likwidacji filii bibliotecznych 

w Głusku i Słotwinach.  
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Załącznik nr 4 do Zarządzenia 

Nr 94/2022 Wójta Gminy Karczmiska 

z dnia 18 października 2022r. 
 

Formularz Konsultacji Społecznych 

 

3. Dane uczestnika konsultacji społecznych: 

 

1. Imię i nazwisko: 

 

 

2. Nazwa instytucji/ 

organizacji : 

 

 

3. Telefon/ e-mail  

 

4. Zgłaszane uwagi, propozycje do przedstawionego projektu Uchwały Rady Gminy w  

sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznych w Głusku i Słotwinach 

 

Lp. 

CZĘŚĆ DOKUMENTU, 

KTÓREGO DOTYCZY 

UWAGA (ROZDZIAŁ, 

NUMER STRONY) 

obecne brzmienie proponowane brzmienie uzasadnienie 
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Propozycje uzupełnień (innych niż wymienione powyżej), zmian przedstawionego dokumentu 

wraz z uzasadnieniem: 

 

TREŚĆ PROPOZYCJI UZASADNIENIE 

  

  

  

  

  

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, 

zbieranych w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zamiaru likwidacji filii 

bibliotecznych w Głusku i Słotwinach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 6 ust. 1 lit. a w związku z art. 7 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

„RODO”/Dz.Urz.UE L 119/1/). 

 

 

……………………………………… 

                 Czytelny podpis 

 

 

 

 

 

UWAGA! 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w terminie do dnia 04 listopada 2022 r. za pomocą poczty 

elektronicznej na adres: sekretariat@poczta.karczmiska.pl, poczty tradycyjnej lub osobiście na 

Sekretariat Urzędu Gminy Karczmiska, Karczmiska Pierwsze, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska. 

 

 


