
Lubuski Urząd Wojewódzki 

Biuro Wojewody 
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. +48 7155502, fax +48957115560 

 

Gorzów Wlkp., dnia 29 lipca 2019 r. 

 

 

           

W odpowiedzi na zapytanie prasowe uprzejmie przedstawiam informację dotyczącą 

stwierdzenia nieważności uchwały Nr IX/166/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,  

z dnia 26 czerwca 2019r., w sprawie zmiany statutu Centrum Edukacji Artystycznej – 

Filharmonii Gorzowskiej w Gorzowie Wielkopolskim, w części zapisów uchwały. 

 

Treść całego rozstrzygnięcia został opublikowany w BIP Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 

pod adresem https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/download/14515.html.  

 

Powody stwierdzenia nieważności uchwały: 

 

1) wskazanie przez Radę Miasta działalności oświatowej i społecznej, jako celów działania 

instytucji kultury nie mieści się w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury.  

Tym samym Rada przekroczyła zakres upoważnienia ustawowego i istotnie naruszyła  

art. 9 ust. 1 i 2 w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej; 

 

2) Rada w § 11 ust. 2 zmienionego statutu bez wyraźnego upoważnienia ustawowego określiła 

zakres zadań organu doradczego, jakim jest Rada Artystyczno – Programowa i w sposób istotny 

naruszyła art. 13 ust. 2 pkt 3 przywołanej ustawy. 

 

Stwierdzenie nieważności uchwały Nr IX/166/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego  

z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie zmiany statutu Centrum Edukacji Artystycznej – 

Filharmonii Gorzowskiej w Gorzowie Wielkopolskim, w części: § 1 ust. 1 uchwały 

zmieniającego treść § 6 statutu w zakresie § 6 ust. 2 w zakresie słów: „lub oświatowym  

lub społecznym”; § 1 ust. 2 uchwały zmieniającego treść § 7 statutu w zakresie:  

§ 7 ust. 1 pkt 16 ppkt 2 – 7 oraz - § 1 ust. 3 uchwały zmieniającego treść § 11 statutu w zakresie: 

§ 11 ust. 2 spowodowane było w szczególności przekroczeniem przez Radę zakresu 

upoważnienia ustawowego.  

 

Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego postanowiła o wprowadzeniu zmian w statucie 

Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonii Gorzowskiej w Gorzowie Wielkopolskim (dalej 

„CEA”) poprzez nadanie nowego brzmienia § 6 i § 11 oraz dodanie pkt 16 do § 7 ust. 1 statutu. 

Zmianie uległy zapisy statutu dotyczące celów działania CEA oraz uregulowania w zakresie 

działania organu doradczego instytucji kultury tj. Rady Artystyczno – Programowej. 

 

Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nadając nowe brzmienie § 6, § 7 rozszerzyła zadania 

CEA o działalność oświatową i społeczną. Wprowadzona zmiana nie znajduje oparcia  

w przepisach, gdyż jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, 

tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest 

podstawowym celem statutowym.(art. 9 ust. 1 ustawy), a działalność kulturalna w rozumieniu 

ustawy polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.  
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Wskazanie przez Radę Miasta działalności oświatowej i społecznej, jako celów działania 

instytucji kultury nie mieści się w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury.  

Tym samym Rada przekroczyła zakres upoważnienia ustawowego. 

 

Rada w § 11 ust. 2 zmienionego statutu bez wyraźnego upoważnienia ustawowego określiła 

zakres zadań organu doradczego, jakim jest Rada Artystyczno – Programowa i tym samym  

w sposób istotny naruszyła art. 13 ust. 2 pkt 3 przywołanej ustawy, który obliguje radę gminy 

wyłącznie do wskazania organów instytucji kultury zarządzających i doradczych oraz sposobu 

ich powoływania. 

 

Tym samym organ stanowiący naruszył również postanowienia art. 7 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie, z którym organy władzy publicznej działają na podstawie  

i w granicach prawa. 

 

Miasto Gorzów Wlkp. ma prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia za 

pośrednictwem Wojewody Lubuskiego. 

 

 

 

Małgorzata Nowak  

Kierownik Oddziału 

Organizacyjno – Prasowego 

w Biurze Wojewody  

 

 


