UCHWAŁA NR XVII/207/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród w
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2015 r., poz. 1515), w zw. z art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej (t.. Dz. U. z 2012 r. poz. 406)
Rada Miejska postanawia:
§ 1.
1. Ustanowić doroczne nagrody Burmistrza Gminy i Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2. Zasady przyznawania nagród określa niniejsza uchwała.
§ 2.
1. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym zamieszkałym na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, osobom prawnym lub innym podmiotom mającym siedzibę na terenie Gminy i
Miasta, na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.
2. Nagrody mogą być indywidualne lub zespołowe:
1) indywidualne przyznawane: twórcom i artystom, organizatorom i promotorom działalności kulturalnej i
artystycznej, popularyzatorom kultury, społecznym animatorom życia kulturalnego, przedstawicielom
organizacji pozarządowych prowadzących działalność artystyczno - kulturalną, pracownikom instytucji
kultury,
2) zespołowe przyznawane: zespołom twórczym i artystycznym, instytucjom kultury, organizacjom
pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność artystyczno - kulturalną, grupom
animatorów życia kulturalnego i artystycznego.
§ 3.
1. Nagrody mają formę gratyfikacji finansowej.
2. Nagrody mogą być przyznawane za:
1) całokształt działalności w obszarach:
a) twórczości artystycznej: literackiej, plastycznej, malarskiej, muzycznej, teatralnej,
fotograficznej, tanecznej, choreograficznej,
b) artystycznych prezentacji dzieł sztuki,
c) działalności twórczej i artystycznej stowarzyszeń społeczno – kulturalnych,
2) upowszechniania i ochrony kultury:
a) realizacji wartościowych pod względem artystycznym lub edukacyjnym programów i przedsięwzięć
kulturalnych,
b) upowszechniania muzyki, teatru, plastyki, tańca, fotografii oraz popularyzacji wiedzy o kulturze,
c) ochrony dziedzictwa kultury.
3) za osiągnięcia o istotnym znaczeniu: w szczególności za zajęcie miejsca od 1-3 na festiwalach,
przeglądach, konkursach o zasięgu krajowym lub zajęcie miejsca
od 1-5 o zasięgu
międzynarodowym.
3. Nagroda za całokształt działalności kulturalnej, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 może być
przyznawana tej samej osobie lub podmiotowi tylko jeden raz.
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§ 4.
Nagrody pieniężne mogą być przyznawane do wysokości środków zaplanowanych w budżecie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na ten cel.
§ 5.
1. Nagrody przyznawane są na wniosek według wzoru określonego przez Burmistrza Gminy i Miasta.
2. Wnioski o przyznanie nagród składa się w kancelarii Urzędu Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny, ul. Parkowa 9 do końca lutego za osiągnięcia minionego roku.
3. Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą działalność lub osiągnięcia, o których
mowa w § 3 ust.2.
§ 6.
1. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: Burmistrz, Przewodniczący Rady Miejskiej,
przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej, działające na terenie Gminy i Miasta
stowarzyszenia twórców i artystów, instytucje i podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem
działalności kulturalnej oraz sami zainteresowani.
2. Wniosek można pobrać w Kancelarii, Wydziale Rozwoju Gminy i Miasta, Biuletynie Informacji
Publicznej i stronie www.czerwionka-leszczyny.pl.
3. Wniosek zwierający braki formalne i nieuzupełniony w wyznaczonym terminie pozostaje bez
rozpatrzenia.
4. Do oceny złożonych wniosków i propozycji przyznania nagród Burmistrz powoła Komisję ds.
nagród w dziedzinie kultury.
5. Obsługę administracyjną w zakresie przyznawania nagród prowadzi Wydział Rozwoju Gminy
Miasta Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, który:

i

a) weryfikuje złożone wnioski pod względem formalno – merytorycznym,
b) przedkłada Burmistrzowi opinię: Komisji ds. nagród w dziedzinie kultury, dotyczącą kandydatów do
nagrody,
c) prowadzi rejestr laureatów nagród.
§ 7.
1. Decyzję o przyznaniu nagród i ich wysokości podejmuje Burmistrz w formie zarządzenia.
2. Nagrody przekazuje się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez laureata, a
potwierdzeniem jest dyplom wręczony przez Burmistrza na specjalnym spotkaniu.
§ 8.
Informację o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie
internetowej Gminy (www.czerwionka-leszczyny.pl).
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
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§ 10.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Bernard Strzoda
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