UCHWAŁA NR XXXII/305/2013
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie ustanowienia zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród Miasta i Gminy Sztum za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości
Na podstawie art. 7a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012, poz. 406) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co
następuje:
§1
1. Ustanawia się doroczne nagrody Miasta i Gminy Sztum, przyznawane za szczególne osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zwane dalej "nagrodami". Nagrody mogą być
przyznawane tylko jeden raz w roku osobom fizycznym i prawnym oraz innym podmiotom działającym na terenie
Miasta i Gminy Sztum.
2. Nagrody stanowią wyróżnienie szczególnych osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej oraz organizacji
działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania i ochrony kultury.
3. Nagrody mogą być przyznawane w szczególności twórcom, artystom, organizatorom i promotorom działalności
kulturalnej, popularyzatorom kultury oraz podmiotom wspierającym działalność kulturalną i podejmującym
działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.
4. Nagrody mogą być przyznawane tylko mieszkańcom Miasta i Gminy Sztum bądź osobom prawnym i innym
podmiotom mającym swoją siedzibę i działającym na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Sztum.
5. Nagrody przyznawane mieszkańcom mogą być indywidualne lub zbiorowe, przyznawane w dwóch grupach
wiekowych: dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli.
§2
Doroczne nagrody przyznawane są każdorazowo za rok poprzedni.
§3
1. Nagrody przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Sztum z własnej inicjatywy, bądź na wniosek:
1) gminnej instytucji kultury,
2) organizacji pozarządowych.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wnioski składa się do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w terminie do 31 marca danego roku kalendarzowego,
z wyjątkiem roku 2013, kiedy to termin składania wniosków za rok 2012 wyznacza się do 30 października 2013r. .
4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody.
5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie
7 dni od dnia powiadomienia.
6. Wniosek pozostanie bez rozpatrzenia w przypadku:
1) złożenia po terminie,
2) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie,
3) śmierci twórcy.

Id: 4DB75C98-5D1A-4BA8-B74F-AEA484A578F4. Podpisany

Strona 1

§4
1. Nagrody przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Sztum.
2. Doroczne nagrody mają charakter finansowy, a ich wysokość uzależniona jest od przeznaczonych na ten cel
środków w budżecie gminy i nie może być niższa niż 100 zł brutto.
3. Nagrody są wypłacane z budżetu Miasta i Gminy Sztum w ramach środków zarezerwowanych w dziale
921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" na dany rok budżetowy.
§5
Informację o przyznanych nagrodach podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w Biuletynie
Informacji Publicznej.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.
§7
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/305/2013
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 14 czerwca 2013 r.

WNIOSEK o przyznanie dorocznej nagrody
Miasta i Gminy Sztum za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury
1. Imię i nazwisko kandydata /kandydatów/ lub nazwa podmiotu:
2. Data i miejsce urodzenia /w przypadku osób fizycznych:
3. Adres i telefon:
4. Informacje dotyczące całokształtu działalności oraz osiągnięć:
5. Uzasadnienie wniosku:
Miejscowość, data:
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Pieczęć i podpis wnioskodawcy:
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Uzasadnienie
Niniejsza uchwała jest wykonaniem ustawowej delegacji, zawartej w art. 7a ust.3 ustawy z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. W świetle obowiązujących
przepisów organ jednostki samorządu terytorialnego może w drodze uchwały określić szczegółowe warunki
i tryb przyznawania nagród, biorąc pod uwagę charakter działalności osoby fizycznej lub prawnej lub rangę
osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania lub ochrony kultury. Mając powyższe na
uwadze oraz biorąc pod uwagę znaczące zaangażowanie lokalnej społeczność w życie kulturalne naszej gminy,
przyznawane nagrody będą stanowiły czynnik wyróżniający szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej oraz organizacji działalności kulturalnej, jak również czynnik motywujący mieszkańców naszej
lokalnej społeczności do podejmowania działań w zakresie upowszechniania i ochrony kultury.
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