UCHWAŁA NR XV/209/2015
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia i zmiany lokalizacji filii bibliotecznych Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu oraz w sprawie zamiaru 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 2015 r.,
poz. 1515) oraz art. 13 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r., poz.
642 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się zamiar połączenia następujących filii bibliotecznych Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu:
1) Filii Nr 1, ul. Piłsudskiego 72, 58-301 Wałbrzych,
2) Filii Nr 1 dziecięcej, ul. Piłsudskiego 90, 58-301 Wałbrzych.
2. Ogłasza się zamiar zmiany lokalizacji następujących filii bibliotecznych Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu:
1) Filii Nr 5 z oddziałem dziecięcym z ul. 1-go Maja 105 na ul. 1-go Maja 149.
2) Filii Nr 7 z oddziałem dziecięcym z ul. Głównej 11/27 na ul. Broniewskiego 65 A.
§ 2. 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 2011 r. (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2011 r., Nr 83, poz. 1282, z 2012 r. poz.3284, z 2014 r. poz. 1300,
z 2015 r. poz. 3726).
2. Zmiany w statucie, o których mowa w ust. 1 dotyczą lokalizacji oraz działania następujących filii
bibliotecznych określonych w statucie i polegają na:
1) w §15 pkt 12 uchyla się literę „b",w związku z zamiarem połączenia Filii Nr 1, ul. Piłsudskiego 72, 58-301
Wałbrzych z Filią Nr 1 dziecięcą, ul. Piłsudskiego 90, 58-301 Wałbrzych.
2) §15 pkt 12 litera „a” otrzymuje brzmienie: „ a) Filia Nr 1 z oddziałem dziecięcym, ul. Piłsudskiego 51-53,
58-301 Wałbrzych.”
3) §15 pkt 12 litera „e” otrzymuje brzmienie: „e) Filia Nr 5 z oddziałem dziecięcym, ul. 1-go Maja 149, 58305 Wałbrzych.”
4) §15 pkt 12 litera „g” otrzymuje brzmienie: „g) Filia Nr 7 z oddziałem dziecięcym, ul. Broniewskiego 65 A,
58-309 Wałbrzych.”
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Wałbrzycha Maria
Anna Romańska
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Uzasadnienie
Zmiana polegająca na połączeniu Filii Nr 1 z Filią Nr 1 dziecięcą na ul. Piłsudskiego spowodowana jest
koniecznością ograniczenia kosztów mediów oraz czynszu, których wysokość wynika z prowadzenia dwóch
odrębnych filii w jednej dzielnicy miasta. Konieczne zatem było znalezienie nowego lokalu, umożliwiającego
połączenie działalności tych filii, ponieważ żaden z obecnie zajmowanych lokali nie pomieściłby księgozbioru
dwóch połączonych oddziałów.
Zmiana lokalizacji Filii nr 7 z oddziałem dziecięcym, podobnie jak w przypadku Filii nr 1, podyktowana
jest ograniczeniem kosztów opłat za lokal. Ponadto, zmiana ta korzystnie wpłynie na dostępność biblioteki dla
osób niepełnosprawnych, dla których z uwagi na dotychczasową lokalizację filii, dostęp do biblioteki jest
ograniczony (obecna siedziba filii znajduje się w budynku handlowo-usługowym, na wysokości 1 piętra, bez
windy).
Zmiana lokalizacji Filii nr 5 z oddziałem dziecięcym wynika z konieczności opuszczenia przez bibliotekę
dotychczas zajmowanego lokalu. Filia, która w chwili obecnej mieści się przy ul. 1-go Maja 105 w dzielnicy
Sobięcin zajmuje pomieszczenia należące do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17, która z uwagi na
obowiązek przekształcenia tych pomieszczeń w oddział przedszkolny zmuszona jest wypowiedzieć umowę
najmu bibliotece. W związku z powyższym proponuje się, by Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym została
przeniesiona na ul. 1-go Maja 149, zlokalizowaną również w dzielnicy Sobięcin. Dzięki temu filia pozostanie
w tym samym ciągu komunikacyjnym, ogólnie dostępnym mieszkańcom dzielnicy. Ponadto bliskie sąsiedztwo
Rady Wspólnoty Samorządowej oraz trzech szkół (Gimnazjum i Liceum Sióstr Niepokalanek, Zespół Szkół
nr 3 oraz Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości) korzystnie wpłynie na zwiększenie
frekwencji odwiedzin.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha
Maria Anna Romańska
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