
 

 

 

OPINIA NR 1/2009 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

Z DNIA 6 stycznia 2009 r. 
 

 

w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie likwidacji jednostki 

budżetowej Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” - druk nr 970. 

 
Na podstawie § 30 ust. 4 pkt 4 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały  

Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 r. (tekst jednolity z 2005 r. 

Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 256, poz. 1804 z późn. zm.) postanawia się, co następuje: 

 

 

Opiniuje się negatywnie projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie likwidacji 

jednostki budżetowej Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” - druk nr 970. 

 

    

 

UZASADNIENIE 

 

Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki został utworzony Uchwałą 

Nr CXIX/1271/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006r. i stanowi autorski 

projekt pana Waldemara Domańskiego. Przedmiotem działalności tej instytucji jest m. in.  

popularyzacja, gromadzenie, dokumentowanie zapisów polskiej piosenki. Ośrodek realizuje 

swoje cele poprzez promocję polskiej piosenki, edukację historyczną oraz propagowanie 

wartości patriotycznych, wśród dzieci i młodzieży oraz dokumentowanie wszelkich wydarzeń 

związanych z polską piosenką w formie zapisu audiowizualnego, fonograficznego, nutowego, 

elektronicznego oraz publikacji.  

Realizowana przez Ośrodek digitalizacja śpiewników, a także popularyzacja 

i udostępnianiu swoich zbiorów na stronach internetowych stały się już rozpoznawalnym            

i mocno promowanym logo tej instytucji. 

Organizowane przez nią m.in. „Lekcje śpiewania” są wydarzeniami, których pomysł           

i skala są niebywałe jak na współczesną manifestację patriotyczną. Z dumą należy stwierdzić,           

iż kolejne lekcje mają wielki wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży. 

Sposób ich prowadzenia pozwala zaś na pozbycie się koturnowości i propaguje polskość          

w naturalny, bliski wszystkim pokoleniom sposób. Również współpraca podjęta                      

z krakowskimi szkołami i placówkami oświatowymi przynosi coraz większe zainteresowanie.  



 

 Ośrodek działa w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123, z późn. zm.) Został wpisany do rejestru 

miejskich instytucji kultury pod nr 35, nie jest zatem jednostką budżetową. 

Sposób przeprowadzenia likwidacji instytucji kultury regulują przepisy art. 22             

i następne ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, natomiast treść 

projektu Uchwały jest sprzeczna z tą regulacją. 

Ostatnim, choć nie najmniej ważnym powodem, zdecydowanie negatywnej opinii 

omawianego projektu Uchwały, są liczne głosy protestu napływające od osób 

zainteresowanych losami Ośrodka Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki i uczestników lekcji 

śpiewania. 

 

 

 

 

Prezydent Miasta Krakowa 
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