UCHWAŁA NR XXII/190/09
RADY MIEJSKIEJ W SKALBMIERZU
z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Skalbmierzu.
Na podstawie art.7 ust. 1 pkt. 9 i art.18 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U.01.142.1591 ze zmianami) oraz art. 13 ust 1 ustawy
z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. 1997.85.539 ze zmianami) Rada
Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Z dniem 31 grudnia 2009 roku likwiduje się filie Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy w Skalbmierzu w następujących miejscowościach: Filia Biblioteczna w Topoli
Filia Biblioteczna w Drożejowicach.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skalbmierz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
UZASADNIENIE
Filia Biblioteczna w Drożejowicach : nieodpowiednie warunki lokalowe, duża wilgoć
powoduje odpadanie tynków wewnątrz i na zewnątrz budynku . W wyniku wysokiego
zawilgocenia ścian często przestaje działać elektrycznoś ć. Drożejowice znajdują się
w odległości 4 kilometrów od Skalbmierza - co nie powinno sprawiać czytelnikom
większych trudności w dotarciu do biblioteki macierzystej. Wartościowe książki z filii
zostaną przemieszczone do Biblioteki w Skalbmierzu. Filia Biblioteczna w Topoli: filia
zajmuję jedn ą z sal w Zespołu Szkół w Topoli . Koszty utrzymania lokalu,
zajmowanego przez bibliotekę ponosi w całości szkoła(opłaty elektryczności
i ogrzewania).W budynku znajduję się również biblioteka szkolna. Użytkownikami filii
są w głównej mierze uczniowie tej szkoły, którzy stanowią 61 % ogółu czytelników.
Dorośli mieszkańcy wsi korzystają ze zbiorów w znikomym procencie. Księgozbiór
zastanie przekazany do dyspozycji Biblioteki Szkolnej i będzie wykorzystywany przez
uczniów na dotychczasowych zasadach. Rada Miejska uchwałą numer XVIII/162/09
z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie likwidacji fili Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy w Skalbmierzu zaopiniowała pozytywnie zamiar likwidacji. Dlatego też
spełniono przesłankę wynikającą z art. 13 ustawy o bibliotekach. Mając to na
względzie podjęcie uchwały jest uzasadnione ekonomicznie oraz ze względów
społecznych.
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