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UCHWAŁA NR 0007.93.2019
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2018r., poz. 1983 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe warunki i tryb przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
§ 2. Nagrody przyznawane są za osiągnięcia o istotnym znaczeniu w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury.
§ 3. 1. 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) upowszechnianie i ochronę kultury poprzez:
a) realizację wartościowych pod względem artystycznym lub edukacyjnym programów i przedsięwzięć
kulturalnych,
b) popularyzację muzyki, teatru, plastyki, tańca, fotografii oraz wiedzy o kulturze,
c) ochronę dziedzictwa kultury;
3) inne osiągnięcia o istotnym znaczeniu, takie jak:
a) zajęcie pierwszego miejsca w konkursach, festiwalach, przeglądach o zasięgu krajowym,
b) zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca w konkursach, festiwalach, przeglądach o zasięgu
międzynarodowym.
2. Nagroda za całokształt działalności kulturalnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 może być przyznawana tej
samej osobie lub podmiotowi tylko jeden raz.
§ 4. 1. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: działające na terenie gminy stowarzyszenia twórców
i artystów, organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.), instytucje i podmioty zajmujące się
organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej oraz mieszkańcy gminy w liczbie co najmniej 100.
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2. Wniosek powinien zawierać:
1) dane osobowe kandydata do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres, wraz z oświadczeniem kandydata
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgłoszenie jego kandydatury;
2) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności;
3) uzasadnienie wniosku zawierające osiągnięcia, za które nagroda ma być przyznana;
4) miejsce i datę sporządzenia wniosku oraz podpis wnioskodawcy/wnioskodawców.
3. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać podmioty wymienione w ust. 1 w terminie do 30 marca każdego
roku.
§ 5. 1. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku burmistrz wzywa do ich usunięcia w terminie
7 dni od otrzymania powiadomienia.
2. Wnioski spełniające wymogi formalne Burmistrz Sulechowa poddaje ocenie merytorycznej, kierując się
kryteriami określonymi w § 2.
3. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
1) złożenia po terminie, o którym mowa w ust. § 4 ust. 3;
2) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę;
3) niewyrażenia zgody przez kandydata, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1.
§ 6. Burmistrz Sulechowa może nie przyznać żadnej nagrody, jeśli uzna, że żadna spośród zgłoszonych
kandydatur nie spełnia kryteriów opisanych w § 2.
§ 7. Przyznanie nagrody następuje po uzyskaniu opinii Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej
w Sulechowie.
§ 8. W roku 2019 kandydatów do nagrody można zgłaszać w terminie do 31 sierpnia 2019r.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sulechowie
Izabela Wojewoda

