UCHWAŁA NR XXV/194/12
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie zamiaru połączenia Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim z gminną instytucją kultury pn.
Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 13 ust. 7 i 8 ustawy
z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tekst jednolity z 2012 roku poz. 642 ze zmianami) – Rada Miejska
w Stroniu Śląskim uchwala co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zamiar połączenia z dniem 1 lipca 2013 roku Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim
z gminną instytucją kultury pn. Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.
2. Po połączeniu gminna instytucja kultury będzie działała jako Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury
w Stroniu Śląskim.
§ 2. Zamiar połączenia instytucji kultury, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały podyktowany jest
potrzebą poprawy efektywności wykonywania zadań własnych gminy z zakresu kultury .
§ 3. Uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się w celu zasięgnięcia opinii:
1) Krajowej Radzie Bibliotecznej,
2) Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.
§ 4. Zobowiązuje się Burmistrza Stronia Śląskiego do wystąpienia, po uzyskaniu opinii o których mowa w §
3 niniejszej uchwały, do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o wyrażenie
zgody na połączenie instytucji kultury, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.
§ 5. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Stronie
Śląskie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Ryszard Suliński
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 31 sierpnia 20111 roku o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207 poz. 1230) wprowadziła zmiany w zakresie zasad
organizowania bibliotek publicznych, w tym wprowadziła możliwość łączenia tych bibliotek z innymi
instytucjami kultury. Zmianie uległy między innymi art. 7, 13 i 18 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku
o bibliotekach (tekst jednolity z 2012 roku poz. 642 ze zmianami). Zgodnie z nowym brzmieniem art. 13 ust.
2 ustawy organizator jest zobowiązany na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu, podziale lub
likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem.
W tym celu wymagane jest podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Stroniu Śląskim o zamiarze połączenia
instytucji kultury.
Zgodnie z art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach, biblioteki publiczne mogą być
łączone z innymi instytucjami kultury, jeżeli połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu
dotychczasowych zadań.
Połączenie Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim z Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu
Śląskim jest w pełni uzasadnione ekonomicznie i organizacyjnie. W związku z połączeniem obu instytucji nie
ulegnie obniżeniu jakość świadczonych usług. Wręcz przeciwnie – oczekiwać należy że jakość tych usług
znacząco się poprawi, ponieważ połączone instytucje kultury będą zarządzane przez jedną osobę, gdzie łatwiej
będzie można koordynować i organizować wszelkie działania np. uelastycznić i dopasować do potrzeb
mieszkańców godziny funkcjonowania placówki.
Utworzone na bazie dotychczasowych instytucji kultury Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu
Śląskim daje możliwość pełniejszego wykorzystania zasobów materialnych i merytorycznych obu instytucji
oraz sprawniejszej organizacji pracy i zarządzania zasobami. Połączenie Biblioteki Miejskiej z Centrum
Edukacji, Turystyki i Kultury przyczyni się do racjonalnego wykorzystania istniejącego potencjału ludzkiego
i materialnego. Ponadto zauważyć należy, że utworzenie jednej instytucji kultury na bazie dwóch obecnie
funkcjonujących, będzie miało znaczący wpływ na zmniejszenie kosztów administracyjnych. Nastąpi
skomasowanie służb finansowo – księgowych oraz obsługi sprzętu i urządzeń technicznych, w związku z czym
większa część środków finansowych będzie mogła być przeznaczona na uzupełnienie zbiorów bibliotecznych
czy organizację imprez kulturalnych.
Połączenie gminnych instytucji kultury nie spowoduje także zmian w zakresie działania i lokalizacji
Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim. Zakresem swojej działalności biblioteka obejmować będzie nadal
wszystkich mieszkańców Gminy, w tym dzieci, młodzież i dorosłych, zapewniając im dogodny dostęp do
materiałów biblioteczno – edukacyjnych oraz informacji. Terenem działania biblioteki publicznej będzie Gmina
Stronie Śląskie, a jej siedzibą będzie nadal budynek położony przy ul. Kościuszki nr 32 w Stroniu Śląskim.
W tym stanie rzeczy zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały w sprawie zamiaru połączenia Biblioteki
Miejskiej w Stroniu Śląskim z gminną instytucją kultury pn. Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu
Śląskim.
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