
UCHWAŁA 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

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 9 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.) oraz art.7a ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012r. poz.406 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się doroczne nagrody Gminy Bliżyn 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 lub osobom prawnym i innym podmiotom, na 
podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.

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. Nagrody mogą być przyznawane w formie rzeczowej lub finansowej.

§ 4. 1. Nagrody przyznaje się co roku na podstawie decyzji Komisji ds. Nagród za Działalność Kulturalną, 
zwanej dalej Komisją.

2. W skład Komisji wchodzą: przedstawiciel właściwej komisji Rady Gminy ds. kultury, wskazany przez 
Wójta pracownik Urzędu Gminy,  przedstawiciel Gminnego Ośrodka Kultury.

3. Imienny skład Komisji powołuje Wójt w drodze zarządzenia.

§ 5. 1. Komisja przyznaje nagrody osobom (podmiotom) wyłonionym spośród zgłoszonych kandydatur.

2. 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.

3. Zgłoszenie kandydatury do nagrody następuje na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 6. O możliwości zgłaszania kandydatur oraz o terminie i sposobie ich zgłaszania Wójt Gminy powiadomi 
przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
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§ 7. 1. Komisja dokonuje oceny zgłoszonych kandydatur i przyznaje nagrody wybranym osobom 
(podmiotom), kierując się kryteriami opisanymi w § 2. Decyzje Komisji podlegaja zatwierdzeniu przez Wójta.

2. Komisja może nie przyznać nagrody, jeśli uzna, że żadna ze zgłoszonych kandydatur nie zasługuje na 
nagrodę.

3. Ta sama osoba lub ten sam podmiot może otrzymać nagrodę tylko jeden raz w roku.

§ 8. Nagrody wręczane są przez Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady podczas uroczystości gminnych 
lub na najbliższej sesji Rady Gminy.

§ 9. Środki na nagrody będą corocznie zapewniane w budżecie Gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady

Tadeusz Łyjak

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 2 – Poz. 2537_______________________________________________________________________________________________________________



 

 

Załącznik do Uchwały Nr VII/54/2015 

Rady Gminy Bliżyn 

z dnia 3 września 2015 r. 

 

Wójt Gminy Bliżyn 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY 

ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, 

 UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY KULTURY 

 

 

1. Nazwa podmiotu zgłaszającego wniosek: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Dane kandydata do nagrody (imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby): 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, 

za które ma być przyznana nagroda: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Uzasadnienie wniosku wskazujące znaczenie działalności lub istotność osiągnięcia dla Gminy: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

       …………………………………………… 

       (podpis/y osoby/osób reprezentującej/ych 

            podmiot zgłaszający wniosek) 
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