
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NPII.4131.1.156.2012 

WOJEWODY ŚLĄSKIEGO 

z dnia 4 maja 2012 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  

stwierdzam nieważność  

uchwały Nr XVIII/120/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany nazwy 

i nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Krupskim Młynie w całości, jako sprzecznej z art. 15 ust. 

8 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. 

U. z 2012r. poz. 406), dalej jako „ustawa”.  

Uzasadnienie  

Rada Gminy Krupski Młyn, działając na podstawie m.in. art. 13 ust. 2 ustawy o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej dokonała zmiany nazwy i nadała Statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury 

w Krupskim Młynie. Uchwała została doręczona Wojewodzie Śląskiemu w dniu 4 kwietnia 2012r.  

Przepis art. 13 ust. 2 ustawy zawiera obligatoryjne elementy statutu instytucji kultury, który powinien 

obejmować:  

1) nazwę, teren działania i siedzibę instytucji kultury;  

2) zakres działalności;  

3) organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania;  

4) określenie źródeł finansowania;  

5) zasady dokonywania zmian statutowych;  

6) postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza 

działalność taką prowadzić.  

Organ nadzoru zwraca uwagę, iż pomimo użycia sformułowania „statut zawiera”, powyższe wyliczenie nie 

stanowi katalogu zamkniętego elementów statutu. Mianowicie ustawa o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej zawiera również inne przepisy, które przewidują materię statutową. Takim przepisem 

jest art. 15 ust. 8 ustawy, zgodnie z którym statut instytucji kultury może przewidywać utworzenie stanowiska 

zastępcy dyrektora lub stanowisk zastępców dyrektora. W takim przypadku statut określa liczbę stanowisk 

zastępców dyrektora oraz tryb ich powoływania i odwoływania.  

Statut Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie, przyjęty uchwałą Rady Gminy 

Krupski Młyn, przewiduje stanowisko zastępcy dyrektora instytucji kultury. W związku z tym, mają 

zastosowanie przepisy art. 15 ust. 8, które obligują do zawarcia w statucie określenia liczby stanowisk 

zastępców dyrektora oraz tryb ich powoływania i odwoływania.  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 maja 2012 r.

Poz. 1935



Tymczasem Statut GOKSiR, w § 14 ust. 3, stanowi jedynie: „Zastępcę Dyrektora ds. Sportu i Rekreacji 

wyłonionego w drodze konkursu zatrudnia Dyrektor GOKSiR”. Organ nadzoru stwierdza, że powyższy zapis 

nie realizuje w pełni delegacji wynikającej z art. 15 ust. 8 ustawy, gdyż przewidując utworzenie stanowiska 

zastępcy dyrektora instytucji kultury nie określono trybu jego odwoływania.  

Niezależnie od powyższego, organ nadzoru stwierdza, że przedmiotowa uchwała zawiera inne wady, 

stanowiące istotne naruszenie prawa. Mianowicie, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, dyrektora instytucji kultury 

innej niż instytucja artystyczna powołuje się na okres od trzech do siedmiu lat. Tymczasem, § 14 ust. 1 Statutu 

stanowi, iż Dyrektora GOKSiR powołuje i odwołuje Wójt Gminy Krupski Młyn na okres do siedmiu lat. 

Sformułowanie „do siedmiu lat” stanowi określenie jedynie maksymalnej długości powołania dyrektora 

instytucji kultury, natomiast brak określenia minimalnego okresu powołania zastępcy stanowi niedopuszczalną 

modyfikację przepisu art. 15 ust. 3 ustawy.  

W związku z powyższym, uchwała Nr XVIII/120/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 marca 2012r. 

została podjęta z naruszeniem obowiązujących przepisów, co stanowi stwierdzenie jej nieważności w całości 

uzasadnionym i koniecznym.  

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.  

  

 

z up. WOJEWODY 

ŚLĄSKIEGO 

Dyrektor Wydziału Nadzoru 

Prawnego  

 

 

Krzysztof Nowak 

Otrzymują:  

1) Rada Gminy Krupski Młyn  

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,  

2) A/a.  
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