
OGŁOSZENIE 

Wójt Gminy Bliżyn zgodnie z Uchwałą  z Nr VII/54/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 

3 września 2015 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia 

w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania I ochrony kultury (Dz. Urz. Woj. 

świętokrzyskiego z 2015 r. poz. 1537) zawiadamia o możliwości składania wniosków z 

propozycjami kandydatów do nagrody. 

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania I schrony 

kultury mogą  być  przyznawane osobom fizycznym lub osobom prawnym i innym 

podmiotom, na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć  o istotnym 

znaczeniu. 

Nagrody mogą  być  przyznawane w szczególności twórcom, artystom, organizatorom i 

promotorom działalności kulturalnej, popularyzatorom kultury, pracownikom instytucji 

kultury, nauczycielom szkól artystycznych oraz podmiotom prowadzącym działalność  

kulturalną. 

Nagrody są  przyznawane za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, w tym twórczości 

artystycznej, popularyzacji i upowszechniania kultury, organizowania działalności kulturalnej. 

Nagrody mogą  być  przyznawane w formie rzeczowej lub finansowej. 

Kandydatury do nagrody mogą  zgłaszać: Wójt Gminy, działające na terenie Gminy 

stowarzyszenia twórców i artystów, instytucje i podmioty zajmujące się  organizowaniem i 

prowadzeniem działalności kulturalnej oraz mieszkańcy Gminy w liczbie co najmniej 25. 

Termin I sposób zleżenia wniosku: 

Termin Władania wniosków w 2016 r. uplywa 28 października 2016 r. 

Wnioski należy skladał  w Urzędzie Gminy Wiżyn ul Kościus216 7% 26-.120 Bliżyn 

Wnioski Mozone po terminie nie będą  rozpatrywane 

Złożenie wniosku o przyznanie nagrody nie jest równoznaczne z jej przyznaniem. 

Morfa 

Blityn 28 września 2016 r. 



Załącznik do 1/cliwnl) Nr V1V54/2015 

Rady Gminy Bliżyn 

z dnia 3 września 2015 r. 

Wójt Gminy MMDI 

NIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY 
ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, 

UPOWSZECRNIAbaA I OCHRONY KULTURY 

Nazwa podmiotu zglaszającego Wabna° 

Dane kandydata do nagrody (imię  i unzwidw lub nazwa oraz adres zandeszkania lub sied5lby)r 

Informacje dotyczące caloksztaltu dotychczasowej dzialalnoici lub informacje o osiągnięciu, 

za które MI być  przyznana nagroda: 

Ilmeadniude wniosku wskazujące znaczenie dzialaluoici lub istotnok osiegnięda dht Gminy: 

(podpis:Y osoby/osób reprezeutujecejtych 
podmiot zgłaszający. wniosek) 

Strona 3 
Ich 46F08045-EICA13 -426-AD7A-A3AA099BE7F3. Podpinmy  


	00000001
	00000002

