UCHWAŁA NR X/142/2015
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Punktu Bibliotecznego nr 2 w Lubiechowie Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej "Biblioteka Pod Atlantami" w Wałbrzychu oraz dokonania zmian w statucie
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz.594 ze zm.) , art.11 ust.1 i ust.3 ,art.13 ust.1, ust. 2 i ust.4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach
(Dz.U z 2012r., poz.642 ze zm.).
§ 1. Ogłasza się zamiar likwidacji Punktu Bibliotecznego Nr 2 w Lubiechowie przy ul. Wilczej 12/1
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka Pod Atlantami” w Wałbrzychu.
§ 2. 1. 1. Ogłasza się zamiar dokonania zmian w statucie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu nadanym uchwałą Nr X/63/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia
31 marca 2011r. w sprawie nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Biblioteka pod
Atlantami” w Wałbrzychu (Dz.Urz.Woj.Doln.z 2011 r. Nr 83, poz.1282 , oraz z 2012 r.poz.3284 i z 2014 r.
poz.3726) .
2. Zmiany w statucie, o których mowa w ust.1 dotyczą likwidacji Punktu Bibliotecznego Nr 2, ul. Wilcza 12/1
58-306 Wałbrzych i polegają na uchyleniu w § 15 w punkcie 12 litery k.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
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Uzasadnienie
Wykaz filii bibliotecznych i punktów bibliotecznych wchodzących w skład Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej „Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu określa § 15 pkt.12 statutu Biblioteki.
Niniejszą uchwałą ogłasza się zamiar likwidacji Punktu Bibliotecznego nr 2 funkcjonującego od 8 września
2010 r. w lokalu siedziby Rady Wspólnoty Samorządowej „Lubiechów” (ul. Wilcza 12/1). Jest to placówka,
która zgodnie z definicją, jako najmniejsza jednostka organizacyjna w sieci bibliotek publicznych, o podstawach
prawnych działania uregulowanych w art.19, ust.2 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r., działa
w obrębie miejskiej sieci bibliotecznej (bez etatowego pracownika i bez stałego księgozbioru, wymienianego
okresowo przez bibliotekę macierzystą).
Na decyzję o likwidacji wskazanego Punktu wpływa przede wszystkim fakt, że od tego roku nie będzie już
w tym miejscu prowadziła swojej działalności świetlica środowiskowa. W tym konkretnym przypadku,
zważywszy na specyfikę środowiska lokalnego, tylko dzięki wspólnej lokalizacji obu jednostek, było możliwe
prowadzenie działalności bibliotecznej w dzielnicy Lubiechów. Od dłuższego czasu odnotowywano bardzo
niewielkie zainteresowanie czytelnictwem ze strony dzieci. Mimo szeroko podjętych działań promocyjnych brak
było także zainteresowania ofertą Punktu ze strony młodzieży i dorosłych mieszkańców dzielnicy.
Potwierdzają to dane statystyczne, z których wynika, że w roku 2014 odnotowano w sumie 60 odwiedzin i ok.
120 wypożyczonych książek, a liczba zapisanych czytelników to jedynie 15 osób.
Projekt likwidacji punktu bibliotecznego w Lubiechowie jest uzasadniony tym, iż potrzeby mieszkańców tej
dzielnicy w zakresie dostępu do biblioteki i świadczonych przez nią usług są niewielkie, a możliwa jest ich
realizacja w innych sąsiadujących z dzielnicą placówkach Na Piaskowej Górze i Podzamczu , w obiektach
nowoczesnych z bogatą i różnorodną ofertą kulturalno-edukacyjną.
W związku z likwidacją Punktu Bibliotecznego nr 2 jego księgozbiór zostanie oddany do biblioteki
macierzystej tj. Multimedialnej Filii Bibliotecznej, przy ul. Kasztelańskiej 7.
Likwidacja Punktu Bibliotecznego nr 2 została pozytywnie zaopiniowana przez Pana Andrzeja Tywsa
Dyrektora Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu , pismem nr L.dz. NI-7208-15 z z dnia 2 czerwca 2015 roku , co wynika z obowiązku określonego w art. 13 ust. 4 ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r., poz. 642 ze zm.) .
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