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Wrocław, 24 kwietnia 2018 r.

R O Z ST R Z Y G N IĘ C IE  N A D Z O R C Z E

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875 ze zm.),

stwierdzam nieważność

uchwały nr LI/338/2018 Rady Gminy Oława z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nadania Statutu 
Gminnej Bibliotece Publicznej.

U z a s a d n i e n i e

Na sesji w dniu 29 marca 2018 r., powołując się m.in. na art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie 
gminnym oraz art.11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 574 ze zm.), Rada Gminy Oława podjęła uchwałę nr LI/338/2018 w sprawie nadania Statutu 
Gminnej Bibliotece Publicznej, zwaną dalej także uchwałą.

Uchwała wpłynęła do Organu Nadzoru w dniu 9 kwietnia 2018 r.

W trakcie analizy przedmiotowej uchwały Organ Nadzoru uznał, iż została ona podjęta 
z istotnym naruszeniem art. 11 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, 
poprzez brak uregulowania obligatoryjnego elementu statutu dotyczącego organizacji biblioteki.

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o bibliotekach: „Statut określa w szczególności: 1) cele i zadania 
biblioteki; 2) organy biblioteki i jej organizację, w tym zakres działania i lokalizację filii oraz oddziałów; 3) 
nazwę jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki - 
w odniesieniu do biblioteki wchodzącej w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej; 4) źródła finansowania 
działalności biblioteki.” . Ustawodawca określił więc minimalny zakres, który musi być obligatoryjnie 
uregulowany w statucie biblioteki. Zadaniem organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, 
wydającego przepisy powszechnie obowiązujące na obszarze gminy, jest pełna realizacja upoważnienia 
ustawowego, wyczerpująca zakres przekazanych przez ustawodawcę uprawnień. Niespełnienie 
którejkolwiek z przesłanek zawartych w normie kompetencyjnej skutkuje bezwzględną nieważnością 
uchwały.

Analizując przedmiotową uchwałę organ nadzoru uznał, że Rada Gminy Oława nie wypełniła 
w pełni regulacji ustawowej, poprzez brak określenia w uchwale organizacji wewnętrznej biblioteki 
i zakresu jej działania. Rada Gminy Oława w § 11 załącznika do uchwały, stanowiącego statut Gminnej 
Biblioteki Publicznej Bystrzycy, postanowiła: „Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres 
jej działania ustala Dyrektor Biblioteki w regulaminie organizacyjnym i wprowadza w drodze zarządzenia, 
po zasięgnięciu opinii Organizatora.”.

W  ocenie organu nadzoru, powołany zapis w sposób istotny narusza art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy 
o bibliotekach. Rada Gminy, w zakresie określenia organizacji biblioteki, odesłała do regulaminu 
organizacyjnego, ustalonego przez dyrektora biblioteki. Tymczasem, zgodnie z ustawą o bibliotekach, 
określenie organizacji biblioteki stanowi obligatoryjny element statutu biblioteki.

Należy zauważyć, że w odniesieniu do statutu biblioteki, nie znajdzie zastosowania przepis 
art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(DZ. U. z 2017 poz. 862 ze zm.), zgodnie z którym: „organizację wewnętrzną instytucji kultury określa 
regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz 
opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.”. Artykuł 2 ustawy 
o bibliotekach pozwala bowiem na takie odesłanie, ale jedynie w zakresie nieuregulowanym ustawą 
o bibliotekach. W  odniesieniu do instytucji kultury stanowiących biblioteki, organizację placówki określa 
statut, zgodnie z art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o bibliotekach.
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Stąd też, w przypadku bibliotek (odmiennie aniżeli w przypadku innych instytucji kultury), kwestie 
dotyczące organizacji wewnętrznej biblioteki, nie stanowią materii regulaminowej lecz materię statutową 
i winny być uregulowane w uchwale właściwej rady. Natomiast do zakresu regulacji regulaminowej 
w odniesieniu do bibliotek, przekazane zostało określenie zasad i trybu korzystania z biblioteki, stosownie 
do treści art. 14 ust. 4 ustawy o bibliotekach, co równieź wskazano w § 16 ust. 3 załącznika do uchwały.

Stanowisko organu nadzoru poparte jest także orzecznictwem sądowym (wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2008 r., sygn. akt. III SA/W r 114/08).

Wykroczenie poza ramy upoważnienia ustawowego, jak i jego wadliwa realizacja stanowią istotne 
naruszenie art. 7 Konstytucji RP, zgodnie z którym organy władzy publicznej działają na podstawie i w 
granicach prawa. Oznacza to, mając na uwadze zasadę demokratycznego państwa prawnego, że organy 
samorządu podejmują działania w oparciu o normy wyznaczające kompetencje lub zadania.

Wobec powyższego, brak określania w uchwale organizacji biblioteki jako obligatoryjnego elementu 
statutu stanowi podstawę do stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały w całości.

Ponadto, w trakcie dalszej analizy uchwały organ nadzoru stwierdził, iż także zapis § 9 ust. 2 załącznika 
do uchwały podjęty został z istotnym naruszeniem art. 11 ust. 3 pkt 1 ustawy o bibliotekach, który jako 
obligatoryjny element statutu biblioteki wymienia cele i zadania biblioteki. Równocześnie ustawa 
o bibliotekach w art. 4 określa zadania biblioteki:„1. Do podstawowych zadań bibliotek należy: 1) 
gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych; 2) obsługa 
użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, 
zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, 
a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie. 2. Do zadań bibliotek może ponadto należeć 
prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, 
edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej.”.

Rada Gminy Oława w § 9 ust. 1 załącznika do uchwały wymieniła podstawowe zadania biblioteki: „1. Do 
podstawowych zadań Biblioteki należą: 1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona 
materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu; 2) 
obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności 
informacyjnej o zbiorach własnych i innych bibliotek; 3) prowadzenie działalności dokumentacyjnej, 
edukacyjnej i popularyzatorskiej; 4) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, 
prowadzenie wymiany międzybibliotecznej; 5) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów 
bibliotecznych mieszkańcom gminy; 6) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.”. W  § 
9 ust. 2 załącznika do uchwały Rada ponadto postanowiła, że: „2. Biblioteka może podejmować również 
inne działania, wynikające z potrzeb środowiska oraz realizację ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.”.

Organ nadzoru wystąpił do Przewodniczącej Rady Gminy Oława o wyjaśnienie o jakiej działalności 
dodatkowej stanowi zapis § 9 ust. 2 załącznika do uchwały. Przewodnicząca Rady Gminy Oława pismem 
z dnia 17 kwietnia 2018 r. znak BR.0711.21.2018 odpowiedziała, że: „Rada Gminy Oława w § 
9 ust. 2 załącznika nr 1 do uchwały, postanowiła o podejmowaniu innych działań wynikających z potrzeb 
środowiska oraz o realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej poprzez współpracę w środowisku 
z lokalnymi partnerami: Szkołą, Przedszkolem, Klubem Seniora, Radą Sołecką, Parafialną itp. w celu 
zaspokajania potrzeb mieszkańców (nie tylko czytelniczych), dbając by współpraca spełniała wyznaczone 
cele biblioteki i lokalnych partnerów.”.

Mając na względzie wyjaśnienia Przewodniczącej Rady Gminy, należy uznać zapis § 9 ust. 2 załącznika 
do uchwały za mający charakter otwarty, wprowadzający możliwość wykonywania zadań biblioteki 
publicznej w zakresie nieprzewidzianym uchwałą. Tego typu konstrukcja oznacza, że inny organ niż rada, 
w drodze innego aktu niż uchwała, będzie mógł doprecyzować nieprzewidziany przez uchwałę zakres 
wykonywanych zadań biblioteki publicznej, określony w jej statucie.

Nie można w tym zakresie stosować także odesłania z art. 2 ustawy o bibliotekach do ustawy 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w myśl której instytucja kulturalna, zgodnie 
z art. 13 ust. 2 pkt 6 tej ustawy, w statucie może określać postanowienia dotyczące prowadzenia działalności 
innej niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza działalność taką prowadzić. Odesłanie to możliwe jest 
jedynie w zakresie nieuregulowanym w ustawie o bibliotekach.

Warto również zauważyć, że kwestia zakresu działania określona w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy 
o bibliotekach, nie dotyczy samej biblioteki, ale jedynie jej filii. Na mocy tego przepisu statut biblioteki,
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która posiada filie, powinien określać zakres działania tych filii, co zostało określone w § 
13 ust. 2 załącznika do uchwały Rady Gminy Oława.

Zatem, Rada Gminy powinna obligatoryjnie, kierując się udzielonym jej upoważnieniem 
z art. 11 ust. 3 pkt 1 ustawy o bibliotekach, w statucie biblioteki zawrzeć, w sposób kompleksowy 
i precyzyjny, materię przekazaną jej do regulacji. Organ stanowiący gminy wykonujący kompetencję 
prawodawczą zawartą w upoważnieniu ustawowym jest obowiązany działać ściśle w granicach tego 
upoważnienia.

Ze względu na powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem organu nadzoru -  Wojewody Dolnośląskiego 
w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 
uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem 
nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Wojewoda Dolnośląski 

Paweł Hreniak
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