UCHWAŁA NR LI/542/2018
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 23 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia apelu

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz na podstawie § 21 ust. 2 pkt 4
Statutu Miasta Nowego Sącza uchwalonego Uchwałą Nr XVII/161/2003 Rady Miasta
Nowego Sącza z dnia 2 września 2003 r., w sprawie Statutu Miasta Nowego Sącza
(tekst jednolity: Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 409 poz. 3795 z dnia
29 sierpnia 2011 r.) Rada Miasta Nowego Sącza, na wniosek Komisji Statutowo - Prawnej
postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjmuje apel o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejszy apel podlegać będzie podaniu do wiadomości publicznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Nowego Sącza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Janusz Kwiatkowski

Załącznik
do UCHWAŁY NR LI/542/2018
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 23 stycznia 2018 r.

Apel Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 23 stycznia 2018 r.,
w sprawie poparcia inicjatywy budowy nowej siedziby Archiwum Narodowego
w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
Rada Miasta Nowego Sącza apeluje o wsparcie działań Archiwum Narodowego
w Krakowie Oddział w Nowym Sączu mających na celu wybudowanie nowej siedziby
Oddziału w Nowym Sączu.
Od pewnego czasu dochodzą do członków Rady informacje o zagrożeniu istnienia
Oddziału Archiwum Narodowego. Wiemy również, że Dyrekcja zarówno Archiwum
Narodowego jak też Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych podjęli starania w kierunku
zabezpieczenia siedziby dla Oddziału. Chcąc wesprzeć te starania, chcielibyśmy wyrazić
naszą opinię w tej sprawie.
Władze miasta Nowego Sącza pozytywnie odpowiedziały na prośbę Dyrektora
Archiwum Narodowego w Krakowie i wskazały działkę Skarbu Państwa, na której możliwa
byłaby lokalizacja nowego obiektu dla Archiwum. Jednakże trudna sytuacja Oddziału
po zapowiedzi wypowiedzenia wynajmu przez gospodarza obecnej głównej siedziby Prokuraturę Okręgową, wymaga podjęcia konkretnych decyzji, skutkujących podjęciem
zobowiązujących działań w najbliższej perspektywie. Wiemy, że działania te wymagają
zabezpieczenia środków finansowych, które nie były wcześniej planowane, co w przypadku
jednostek takich jak Archiwum Narodowe w Krakowie, przekracza możliwości władz
archiwalnych. Archiwum powinno znaleźć godną docelową siedzibę, zabezpieczającą ją
na wiele lat, której przygotowanie dla tak dużego zasobu archiwalnego wymaga
odpowiednich prac remontowych, adaptacyjnych, czy też nowej inwestycji.
Nowy Sącz jest jednym z najstarszych miast Polski, które niedawno obchodziło jubileusz
725-lecia istnienia, miastem dumnym ze swej bogatej przeszłości i często sięgającym
do inspirujących dokonań przodków. Rada Miasta uważa, że istnienie placówki archiwum
państwowego z zasobem aktowym, jest niezbędne zarówno dla różnych instytucji w regionie,
jak też dla mieszkańców miasta i regionu, prowadzących często poszukiwania w różnych
życiowych sprawach. Brak miejscowego Archiwum uniemożliwi a przynajmniej znacznie

utrudni i ograniczy powstawanie wielu publikacji dotyczących lokalnej historii oraz
wielu przedsięwzięć edukacyjnych. Z zasobu Archiwum często korzysta środowisko
sądeckich historyków.
Wiemy, że Oddział Archiwum był nawet kiedyś samodzielną placówką,
(jako Wojewódzkie Archiwum Państwowe) oraz że są w kraju archiwa państwowe
o mniejszym zasobie niż zasób tego Oddziału, dlatego nie wyobrażamy sobie żeby zasób
nowosądeckiego Archiwum miał opuścić nasze miasto.
Osiemdziesięciotysięczny Nowy Sącz jest stolicą gęsto zaludnionego ludnego
subregionu,

byłym

miastem

wojewódzkim,

równocześnie

silnym

ośrodkiem

kulturotwórczym, dla którego Oddział Archiwum Narodowego jest ważnym uzupełnieniem,
umożliwiającym wiele przedsięwzięć miejskich i regionalnych.
Dlatego pragnąc wesprzeć starania władz Archiwum, apelujemy do Pana Prezesa
Rady Ministrów oraz do Pana Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o poparcie działań
na rzecz utrzymania Oddziału oraz zapewnienia właściwej docelowej siedziby dla
nowosądeckiego Oddziału Archiwum Narodowego.

Radni Miasta Nowego Sącza

Nowy Sącz, dnia 23 stycznia 2018 r.

