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w sprawle ogloszenla za rniaru pn lqczenln su morzqdowyc h instyto cji koltu ry : Mi cj skicj
Hihl iotck i Publiczn ej Lod z-Balu ty im. Sta nislawu Czernika, M icjskicj Hihli otcki Puhliczn ej

L6di.-G6rna im. Wladyslawa Stanis lawa Reym ontu, M iej skiej Bibli ol cki Publiczn ej
Lodz- Po lesie, Micjskicj Bibl iot ek i Publiczne] LlllJi.-SrlllJmicsc ic im, And rzeja St r uun

oraz :\licjskicj Bibl iot ck i Pu bl iczn e] L6di.-Widzcw im. Lu cjanu Rudnickl ego,

Na podstawi c art. 7 ust. I pkt 9. art. 9 ust. I. art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustaw y z dnia 8 rnarca
1990 r. 0 samorzudz ie gminnym (Oz. U. z 20 16 r. poz. 446), art. 9 ust. I i 2. art. 18 ust. I
oraz art. 19 ust. I ustawy z dnia 25 pazdzicrnika 1991 r. 0 organizowaniu i prowadzeniu
dzialalno sci kulturalncj (Oz. U. z 20 12 r. poz, 406. z 20 14 r. poz. 423 oraz z 20 15 r. pOZ. 337
i 1505) oraz art. 13 ust. 1. 2 i 4 ustaw y z dnia 27 cze rwca 1997 r. 0 bibliotekach (Oz. U. z 20 12 r.
pOZ. 642 i 908 oraz z 20 13 r. poz. 829). Rada Miejska w Lodzi

uch wul a, co nastepuje:

§ I. W celu usprawnicnia i uproszczenia struktur zarzadzania sarn orzadowyrni instytucjami
kultury oraz w celu racjonalizacji wydatkowania srodkow budzetu rn iasta Lodzi i poprawy
dostepnosci micjskiej oferty kulturalnej oglasza sie zamiar polaczenia samorzqdowych instytucji
kultury: Micjskiej Biblioteki Publicznej Lodz-Baluty im. Stanislawa Czernika. Miej skiej
Biblioteki Publiczncj Lodz-Gorna im. Wladyslawa Stanislawa .Reymonta. Miejskiej Biblioteki
I'ubliczncj Lodz-Polesie, Miejskiej Biblioteki Publiczncj Lodz-Srodrn iescie im. Andrzcja Struga
oraz Micjskiej Biblioteki Publicznej 1.6dZ-Widzew im. I.ucjana Rudnickiego oraz utworzenia,
w wyniku tego polaczenia, samorzadowej instytucji kultury pod nazwa Bibliotcka Miejska
w Lodzi.

§ 2. I. Informacja 0 zamiarzc polqczenia sarnorzadowyc h instytucji kultury, 0 kt6rych
1110wa w § I. wraz z uzasadnienicm, zostanie podana do publicznej wiadornosci:
I) na tablicy ogloszen Urzedu Miasta Lodzi:
2) na stronach Biuletynu Infonnacji Publiczncj Urzedu Miasta Lodzi;
3) w sicdzibach lqczonych samorzadowych instytucji kultury, 0 ktorych mowa w § I.

2. Polaczcnic sarnorzadowych instytucji kultury, 0 kt6rych rnowa w § I, nastapi nie
wczesniej nil. w terminie 6 rniesiecy od podania do publicznej wiadornosci informacji, 0 kt6rej
mowa w ust.l.

§ 3. Wykonanic uchwaly powierza sie Prezydentowi Miasta Lodzi.



*4. Uchwala wchodzi w zyc ie z dniem podjecia.
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Uzasadnienie

W celu realizacj i Strategii Zintegrowanego Rozwoju Lbdt 2020+, ktorej fund arnent ern

jest budowa optyma lnie zarzadza ncgo, czyli oszczednego i efektyw nego Miasta. poprzez

racjonal izac]e zarza dzania rnajatkicm i zasobami Miasta, oszczednosc i oraz podni esicnie

jakosci uslug publicznych, w tyrn upowszcchnianie dostepu do kultury i dzialan
kulturotworczych, zwiekszenic uczcstnictwa mieszkancow IV kulturze, lepsze
wykorzystanie potencjalu kulturowego Miasta (IV tym zasobow instytucji kultury)
i profesjonalizacje zarzadzania kultura, to jest efektywne rozbudowywanie zaleznych od
Miasta funkcji kulturalnych sluzacych calej metropolii lodzkiej (Uchwala
Nr XLIIIi82411 2 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 25 czerwca 20 12 r. w sprawie przyjccia
"Strategii Zinrcgrowanego Rozwoju Lodzi 2020+, Uchwala Nr LIXII 25211 3 Rady
Miejskicj w Lodzi z dnia 27 marca 20 13 r. IV sprawie przyjecia .Polityki Rozwoju
Kultury 2020+ dla Miasla l.odzi" ), zamicrza sic polaczyc piec istniejqcych bibliotck
dzielnicowych w jedna instytucje kultury pod nazwa Bibliotcka Micjska w Lodzi.
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