U C H W A Ł A Nr XLVIII/422/09
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 października 2009 r.

w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Bystrzyca Kłodzka we wsi Stary Waliszów
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.”h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1) oraz art.13 ustawy z dnia
21 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539 z późn. zm.2) - Rada Miejska
w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:
§ 1. Zamierza się dokonać zmiany statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Bystrzyca Kłodzka w zakresie likwidacji filii bibliotecznej we wsi Stary Waliszów z dniem
31 stycznia 2010r.
§ 2. Zawiadomienie o zamiarze likwidacji zostanie podane do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca
Kłodzka oraz w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej do wystąpienia o opinię do jednostki
sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością BPMiG Bystrzyca Kłodzka w sprawie
przeprowadzenia procesu likwidacji.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej oraz
Dyrektorowi Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Bronisław Patynko

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr
180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr
129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.

UZASADNIENIE

Konieczność uchwały o zamiarze dokonania zmiany sieci bibliotecznej na terenie
Gminy wynika z przepisów Ustawy o bibliotekach z 1997 roku.
Ustawa ta nakłada na gminę - organizatora bibliotek publicznych obowiązek podania do
publicznej wiadomości informacji o zamiarze likwidacji wraz z uzasadnieniem.
Proponowana likwidacja filii bibliotecznej wynika z niefunkcjonalności pomieszczeń,
barier architektonicznych, słabej lokalizacji i braku podstawowych zasad zapewniających
bezpieczeństwo pracownikom biblioteki i jej użytkownikom (pomieszczenia zaciemnione,
niedogrzanie,itp.)
Ograniczony czas pracy i godz. otwarcia oraz brak możliwości prowadzenia
działalności kulturalnej nie stanowi ciekawej oferty dla lokalnej społeczności .
Proponowana likwidacja filii podyktowana jest także małą liczbą korzystających
czytelników oraz względami ekonomicznymi.
Mieszkańcy wsi Stary Waliszów nie zostaną pozbawieni dostępu do literatury.
Po niezbędnej selekcji księgozbioru istnieje możliwość utworzenia punktu bibliotecznego
(szkoła, plebania).
Ponadto z racji bliskości Miasta Bystrzyca Kłodzka mieszkańcy mają możliwość
korzystania ze zbiorów BPMiG.
Nadmienię, że ww. filia praktycznie od dwóch lat jest zamknięta w związku z ww. stanem
technicznym obiektu oraz brakiem zainteresowania korzystania ze zbiorów bibliotecznych
ze strony mieszkańców Starego Waliszowa.

