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UCHWAŁA Nr XXXIII/247/2013 

RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU 

z dnia 30 stycznia 2013 r. 

w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych 

warunków i trybu ich przyznawania. 

(Szczecin, dnia 13 marca 2013 r.) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 

poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 

172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 

Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 

poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28. poz. 142 i 146, Nr 

40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 

777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) i art. 7a ust. 1 i 3 ustawy 

z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 

z 2012 r., poz. 406) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zwane dalej "nagrodami". 

§ 2. 1. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym stale zamieszkałym w 

Białogardzie lub osobom prawnym, a także innym podmiotom mającym siedzibę w 

Białogardzie. 

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. 1. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej lub rzeczowej. 

2. Nagrody są przyznawane na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o 

istotnym znaczeniu dla Miasta. 

3. Wysokość nagrody pieniężnej oraz wartość nagrody rzeczowej ustala się, biorąc pod 

uwagę charakter działalności osoby fizycznej lub prawnej lub rangę osiągnięcia w zakresie 

twórczości artystycznej oraz upowszechniania lub ochrony kultury. 

§ 4. 1. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie 

fizycznej lub prawnej, a także innemu podmiotowi tylko raz. 

2. Każdy z nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie. 

3. Za całokształt działalności lub za to samo osiągnięcie kilku osobom może być 

przyznania nagroda zbiorowa. 

§ 5. 1. Nagrody przyznaje, określając ich rodzaj i wysokość, Burmistrz z własnej 

inicjatywy lub na wniosek podmiotów, o których mowa w § 7 ust. 1, po zasięgnięciu opinii 



komisji nagród. 

2. W skład komisji nagród wchodzą: 

1) dwie osoby wskazane przez komisję Rady Miejskiej właściwą do spraw kultury; 

2) trzy osoby wskazane przez Burmistrza, w tym: 

a) pracownik komórki organizacyjnej Urzędu Miasta, do której zakresu działania należą 

sprawy kultury, 

b) dwie osoby spośród osób zgłoszonych przez instytucje kultury oraz stowarzyszenia 

zawodowe, twórcze i kulturalne działające w Białogardzie. 

3. Burmistrz ustala skład osobowy komisji nagród oraz dokonuje w nim zmian na 

wniosek podmiotów wymienionych w ust. 2. 

4. Komisja nagród wybiera ze swojego składu przewodniczącego, który kieruje pracami 

komisji. 

5. Członkowie komisji nagród pełnią swoje funkcje społecznie. 

§ 6. 1.  Komisja nagród: 

1) rozpatruje i ocenia wnioski o przyznanie nagrody; 

2) może przedstawiać własne propozycje co do osób, którym powinna zostać przyznana 

nagroda; 

3) przedstawia propozycje co do rodzaju i wysokości (wartości) nagrody. 

2. Posiedzenia komisji nagród zwołuje w miarę potrzeby przewodniczący komisji na 

wniosek Burmistrza lub co najmniej trzech członków komisji. 

3. Posiedzenie komisji nagród jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej trzech 

członków komisji, w tym przewodniczący. 

4. Uchwały komisji nagród podejmowane są w głosowaniu jawnym, większością głosów 

obecnych na posiedzeniu; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji. 

§ 7. 1. Wnioski o przyznanie nagrody mogą zgłaszać: 

1) komisja Rady Miejskiej właściwa do spraw kultury; 

2) instytucje kultury; 

3) stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne działające w Białogardzie; 

4) grupa mieszkańców miasta w liczbie co najmniej 15. 

2. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać: 

1) dane kandydata do nagrody: 

a) imię, nazwisko, adres zamieszkania osoby fizycznej lub 

b) nazwę i adres siedziby osoby prawnej lub innego podmiotu; 

2) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o 

osiągnięciu, za które ma być przyznana nagroda; 

3) uzasadnienie wskazujące znaczenie działalności lub istotność osiągnięcia dla Miasta. 

3. Wzór wniosku o przyznanie nagrody określa załącznik do uchwały. 

4. Wnioski o przyznanie nagrody składa się do końca marca każdego roku w Urzędzie 

Miasta Białogard. 

5. Informację o terminie i miejscu składania wniosków o przyznanie nagrody oraz wzór 

wniosku zamieszcza się na stronie internetowej administrowanej przez Urząd Miasta. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego1. 

ZAŁĄCZNIK 

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE 

TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY KULTURY 



grafika 

 


