
ROZSTRZYGNIECIE NADZORCZE NR NK.II.AKOP.0911-5-5/09 

WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

z dnia 2 kwietnia 2009r. 

 
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam nieważność uchwały Rady Gminy Zabór Nr XXII/148/09 z dnia  
16 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/205/06 Rady Gminy Zabór z dnia 9 marca 2006r. 
w sprawie utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwa Gminna Biblioteka 
Publiczna w Zaborze, doręczonej w dniu 23 marca 2009r. 

Uzasadnienie 

W dniu 16 marca 2009r. Rada Gminy Zabór podjęła uchwałę Nr XXII/148/09 w sprawie zmiany uchwały 
Nr XXVIII/205/06 Rady Gminy Zabór z dnia 9 marca 2006r. w sprawie utworzenia i nadania statutu sa-
morządowej instytucji kultury pod nazwa Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze. 

Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru stwierdza, ze uchwała istotnie narusza prawo, tj. art. 4 
ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.). 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o bibliotekach do podstawowych zadań bibliotek należy gromadzenie, 
opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, 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. Natomiast ust. 2 ww. artykułu wskazuje, iż do zadań bibliotek może ponad-
to należeć prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawni-
czej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno - metodycznej. Wyliczenie zawarte w tym przepisie 
jest wyczerpujące, tj. stanowi zamknięty katalog zadań realizowanych przez biblioteki. Rada Gminy Za-
bór w § 1 wskazanej uchwały dodała pkt 7 do § 7 uchwały Nr XXVIII/205/06 Rady Gminy Zabór z dnia  
9 marca 2006r. w sprawie utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą 
Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze o treści: „prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijają-
cej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców w świetlicach wiejskich na terenie gminy”. Okre-
ślenie to jest niejednoznaczne i nieprecyzyjne, w żadnym wypadku nie stanowi zadania bibliotek, o któ-
rych mowa w ww. ustawie. 

Ponadto z uzasadnienia do uchwały nie wynika również by rozszerzenie działalności biblioteki związane 
było z działalnością, o której mowa w art. 4 ustawy o bibliotekach. 

Z uzasadnienia wynika, że przyczyna zmiany statutu Biblioteki jest jedynie możliwość ubiegania się  
o środki na remonty świetlic wiejskich. Rada Gminy Zabór – jako organizator rozszerzając zakres zadań 
biblioteki istotnie naruszył art. 4 ww. ustawy. 

Jednocześnie organ nadzoru wskazuje, ze zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 25 pazdziernika1991r. o organi-
zowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123) formami organizacyjny-
mi działalności kulturalnej są w szczególności teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje 
filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań  
i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury. Biblioteki są więc jedną z wielu form działalności kultu-
ralnej i tym samym nie mogą służyć zaspokajaniu innych potrzeb kulturalnych mieszkańców w świetli-
cach wiejskich na terenie gminy. 

Zdaniem organu nadzoru podejmując przedmiotowa uchwałę Rada Gminy istotnie naruszyła wskazany 
przepis ustawy o bibliotekach. 

Wobec powyższego należało orzec jak na wstępie. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego służy prawo wniesienia skargi, za pośrednictwem Wojewo-
dy Lubuskiego, do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od 
dnia doręczenia rozstrzygnięcia. 

 

Z up. Wojewody Lubuskiego 
 Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli  

Teresa Kaczmarek  
  


