UCHWAŁA NR XXVI/376/2021
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 24 marca 2021 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/500/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie
uchwalenia statutu Centrum Kultury „Zamek w Toszku”
Na
podstawie
art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia
8 marca
1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.Dz. U. z 2020 r.,
poz. 194 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz 1479)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XLVI/500/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. Rady Miejskiej
w Toszku w sprawie uchwalenia statutu Centrum Kultury „Zamek w Toszku” (DZ. Urz. Woj. Śl.
z 2014 r. poz.3850) wprowadza się następujące zmiany:
1) §15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15. W skład CK „Zamek w Toszku wchodzi Dział Bibliotek. Dział Bibliotek realizuje zadania
biblioteki powiatowej, której prowadzenie przejęła Gmina Toszek na mocy porozumienia Nr RPU
00288.2020 z dnia 26 listopada 2020 r. z Powiatem Gliwickim.”.
§ 2. Likwiduje się filię biblioteczną w Paczynie. Księgozbiór filii włącza się do księgozbioru biblioteki
w Toszku. Księgozbiór zdezaktualizowany i zniszczony protokolarnie przekazuje się na makulaturę.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie
Województwa Śląskiego.

po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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UZASADNIENIE
W skutek wypowiedzenia lokalu, w którym znajdowała się filia biblioteki w Paczynie
i braku możliwości ulokowania filii w innym miejscu oraz bardzo niskiej frekwencji czytelniczej uznano, że
likwidacja filii i przeniesienie księgozbioru do biblioteki głównej w Toszku będzie działaniem racjonalnym
i zasadnym.
W związku z Porozumieniem Nr RPU 00288.2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przejęcia przez
Gminę Toszek od Powiatu Gliwickiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,
konieczne jest dopisanie do statutu nowych zadań.
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