
UCHWAŁA NR XVII/153/2016
RADY GMINY BOLESŁAW

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Gminy Bolesław za 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 7a ustawy z dnia 25 października 
1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn zm.). 
Rada Gminy Bolesław uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się doroczne nagrody Gminy Bolesław za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

2. Zasady przyznawania nagród określa niniejsza uchwała.

§ 2. 1. Nagrody mogą być przyznawane w dwóch kategoriach: pierwszej dla osób fizycznych 
zamieszkałych na terenie Gminy Bolesław, drugiej dla osób prawnych i innych podmiotów, mających siedzibę 
na terenie Gminy Bolesław, na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu. 
W pierwszej kategorii przyznane będą dwie równorzędne nagrody, a w drugiej jedna.

2. Nagrody mogą być przyznawane w szczególności twórcom, artystom, organizatorom i promotorom 
działalności kulturalnej, popularyzatorom kultury, pracownikom instytucji kultury, nauczycielom szkół 
artystycznych oraz podmiotom prowadzącym działalność kulturalną.

3. Nagrody są przyznawane za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, w tym twórczości artystycznej, 
popularyzacji i upowszechniania kultury, organizowania działalności kulturalnej.

§ 3. 1. Nagrodzony otrzymuje dyplom oraz nagrodę rzeczową.

2. Nagroda finansowana jest ze środków budżetowych Gminy Bolesław.

§ 4. 1. Nagrody przyznaje co roku Komisja ds. Nagród za Działalność Kulturalną ( zwana: dalej Komisją ), 
w skład której wchodzą:

1) Wójt Gminy Bolesław,

2) Przewodniczący Rady Gminy Bolesław,

3) Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław,

4) Sekretarz Gminy,

5) Dyrektor Centrum Kultury w Bolesławiu.

2. Przewodniczącym Komisji jest każdorazowo Wójt Gminy, który kieruje jej pracami.

3. Komisja podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał w głosowaniu jawnym zwykłą 
większością głosów. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność ponad 50% członków Komisji. W razie 
równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji. Z posiedzenia Komisji sporządza się 
protokół, który podpisują wszyscy członkowie uczestniczący w posiedzeniu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Komisja podejmuje decyzje według własnego 
uznania, kierując się zasadami słuszności oraz charakterem i założeniami nagrody.

5. W każdym roku Komisja przyznaje od 1 do 3 nagród. Komisja może odstąpić od wyłonienia laureata 
nagrody za dany rok.

6. Postanowienia Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

7. Za udział w pracach Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 5. 1. Kandydatów do przyznania nagrody mogą zgłaszać:
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1) Wójt Gminy,

2) Przewodniczący Rady Gminy ,

3) Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław,

4) instytucje kultury działające na terenie gminy,

5) szkoły i inne placówki oświatowe mające siedzibę na terenie Gminy Bolesław,

6) grupy nieformalne i organy sołectw wchodzących w skład Gminy Bolesław.

2. Wniosek o przyznanie nagrody składa się w Urzędzie Gminy Bolesław w terminie do 30 kwietnia 
każdego roku, za rok poprzedni. Wnioski, które wpłyną po tej dacie nie będą uwzględniane.

3. Możliwości zgłaszania kandydatur oraz o terminie i sposobie ich zgłaszania Wójt Gminy powiadomi 
przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz przez ogłoszenie w lokalnej prasie.

4. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

1) dane o kandydacie lub podmiotu typowanego do nagrody, wraz z oświadczeniem wyrażającym zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2)

2) szczegółowe uzasadnienie w postaci tekstu do 3000 znaków,

3) nazwę, adres wnioskodawcy oraz podpis osoby uprawnionej do jego reprezentowania.

5. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

6. Ta sama osoba lub ten sam podmiot może otrzymać nagrodę tylko jeden raz.

7. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 
dni od dnia powiadomienia.

8. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia po terminie,

2) cofnięcia przez wnioskodawcę,

3) rezygnacji kandydata,

4) braków formalnych, jeśli nie usunięto ich w terminie.

§ 6. 1. Wójt Gminy jako przewodniczący powiadamia pisemnie o decyzji nagrodzonego i wnioskodawcę, 
wskazując jednocześnie termin Święta Gminy Bolesław podczas którego nagroda zostanie wręczona.

2. Wręczenie nagrody powinno mieć charakter uroczysty, podkreślający osiągnięcia i zasługi osób 
nagrodzonych. Wręczenia nagrody dokonuje Wójt Gminy.

§ 7. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesław.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady

mgr Ewa Dychtoń
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/153/2016

Rady Gminy Bolesław

z dnia 30 marca 2016 r.

WNIOSEK

DANE O KANDYDACIE

1. Imię i nazwisko / nazwa / kandydata do nagrody...................................................................

....................................................................................................................................................

2. Data i miejsce urodzenia (utworzenia)  ..................................................................................

3. Adres: kod: ........... , miejscowość: ................................. , ul. ........................... , nr .............

teren działalności ..................................................................................................................

4. Dziedzina działalności.............................................................................................................

5. Osiągnięcie/a, za które ma być nagroda przyznana:...............................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

6. Uzasadnienie wniosku i opis osiągnięć w zakresie określonym w § 2 ust. 1 Regulaminu:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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DANE WNIOSKODAWCY

1. Nazwa wnioskodawcy: ...........................................................................................................

.................................................................................................................................................................

2. Adres siedziby: kod: ......................, miejscowość: ................................ , ul. ....................... , nr ...........

.....................................................................................................................................................

.........................................             ................................................           ........................................

miejscowość, data                            pieczęć wnioskodawcy           podpis i  pieczęć imienna wnioskodawcy

POTWIERDZENIE POPRAWNOŚCI WNIOSKU

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

........................................................                               .............................................................

data                                                                                    podpis  pracownika

DECYZJA KOMISJI DS. NAGRÓD ZA DZIAŁALNOOŚĆ KULTURALNĄ GMINY BOLESŁAW

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

...........................................                                               .........................................................

data                                                                                                             podpis  Wójta
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/153/2016

Rady Gminy Bolesław

z dnia 30 marca 2016 r.

………………………….……

Imię i nazwisko

………………………………

Adres zamieszkania

………………………………

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszego Regulaminu 
przyznawania nagród Gminy Bolesław za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i 
ochrony kultury, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1182 z późn. zm.).

...........................

Miejscowość i data

…........................................................................

podpis osoby, której dotyczy wniosek

o nagrodę lub jego opiekuna prawnego
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