UCHWAŁA NR XXX/409/08
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 26 sierpnia 2008 r.
w sprawie ustanowienia nagród kulturalnych Miasta Zielona Góra
oraz zasad, trybu i wysokości ich przyznawania.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z późn. zm.1) w związku
z art. 7a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 – tekst jednolity z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Uchwała reguluje zasady i tryb przyznawania nagród kulturalnych Miasta Zielona Góra oraz
ich wysokość.
§ 2. Ustanawia się nagrody kulturalne Miasta Zielona Góra, mające charakter nagrody pieniężnej,
przyznawane za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury.
§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Zielona Góra;
2) mieście – należy przez to rozumieć Miasto Zielona Góra;
3) radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta Zielona Góra;
4) wnioskach – należy przez to rozumieć wnioski o przyznanie nagród kulturalnych;
5) komisji – należy przez to rozumieć Komisję do spraw przyznawania nagród kulturalnych;
6) nagrodach – należy przez to rozumieć nagrody kulturalne miasta.
Rozdział 2
Zasady przyznawania nagród kulturalnych

§ 4. Nagrody mogą być przyznane osobom fizycznym i podmiotom za szczególne osiągnięcia
w dziedzinie kultury na rzecz miasta w dziedzinach:
1) twórczości artystycznej:
a) twórczości

literackiej,

plastycznej,

muzycznej,

teatralnej,

fotograficznej,

filmowej,

choreograficznej oraz artystyczne prezentacje dzieł sztuki,

1

2

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U 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
i Nr 116, poz. 1203, 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.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r., Nr 96, poz.
874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132,
poz. 1111 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658.

b) działalności twórczej i artystycznej stowarzyszeń społeczno – kulturalnych;
2) upowszechniania i ochrony kultury:
a) realizacji wartościowych pod względem artystycznych, edukacyjnych i upowszechnieniowym–
programów i przedsięwzięć kulturalnych,
b) upowszechnianiu czytelnictwa, muzealnictwa, muzyki, teatru, plastyki, tańca, fotografii i filmu
oraz popularyzacji wiedzy,
c) inicjowaniu nowatorskich form życia społeczno– kulturalnego,
d) publicystyce uczestniczącej twórczo w procesach społeczno – gospodarczych rozwoju miasta,
e) ochronie dziedzictwa kultury.
§ 5. Nagrody mogą być przyznawane indywidualnie lub zespołowo.
§ 6. Nagrody:
1) indywidualne – przyznaje się osobom fizycznym:
a) twórcom i artystom,
b) pracownikom i społecznym animatorom życia kulturalnego;
2) zespołowe – przyznaje się zespołom:
a) twórczym i artystycznym,
b) instytucjom, stowarzyszeniom i związkom twórczym,
c) grupom animatorów życia kulturalnego.
§ 7. 1. Środki finansowe na nagrody określa się w budżecie miasta w dziale „kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego”.
2. Wysokość indywidualnej lub zespołowej nagrody pieniężnej nie może przekroczyć
pięciokrotnego wynagrodzenia za rok poprzedni, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w trybie przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Rozdział 3
Tryb przyznawania nagród kulturalnych
§ 8. Uprawnionym do przyznania nagrody jest prezydent z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) komisji;
2) komisji rady właściwej ds. kultury;
3) instytucji kultury, stowarzyszeń i związków twórczych;
4) agencji artystycznych i stowarzyszeń społeczno – kulturalnych;
5) redakcji lokalnych pism, radia i telewizji;
6) wydawnictw.
§ 9. 1. Wnioski w sprawie przyznania nagród rozpatruje komisja.
2. Komisję - w formie zarządzenia - powołuje corocznie prezydent w składzie 7-9 osób, w tym
trzech radnych z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
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3. Wskazania radnych - członków komisji - dokonuje rada.
4. W skład komisji nie mogą wchodzić kandydaci nominowani do nagród.
§ 10. Do zadań komisji należy:
2) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków,
3) proponowanie osoby laureata lub laureatów,
4) przedstawienie propozycji co do wysokości nagród finansowych.
§ 11. 1. Wnioski o przyznanie nagród składa się w jednostce organizacyjnej urzędu właściwej
ds. kultury w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.
2. Komisja może składać wnioski na swym pierwszym posiedzeniu.
3. Wnioski o przyznanie nagród zawierają:
1) dane osobowe kandydata (imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, miejsce
pracy, NIP i PESEL ) lub nazwę podmiotu i jego adres;
2)

informację o dotychczasowej działalności kandydata oraz szczegółowe uzasadnienie wniosku
zawierające informację o wyróżniających dokonaniach kulturotwórczych;

3) w przypadku nagród zespołowych – szczegółowe uzasadnienie wniosku zawierające informację
o dokonaniach kulturotwórczych.
4. Wnioski mogą być uzupełnione dokumentacją faktograficzną.
§ 12. 1. Wnioski złożone po terminie określonym w § 11 ust. 1 pozostają bez rozpatrzenia.
2. Wnioski nie zawierające danych określonych w § 11 ust. 3 zostaną zwrócone wnioskodawcy do
uzupełnienia w terminie do dnia poprzedzającego termin posiedzenia komisji.
3. Wnioski nieuzupełnione do dnia poprzedzającego termin posiedzenia komisji, pozostają bez
rozpatrzenia.
4. Dane osobowe zawarte we wnioskach nie mogą być przetwarzane i wykorzystane do innych
celów niż przyznanie nagród.
§ 13. 1. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje prezydent w formie zarządzenia.
2. Nagrody wręczane są raz w roku z okazji Dni Zielonej Góry „Winobranie”.
3. Rejestr laureatów nagród prowadzi jednostka organizacyjna urzędu ds. kultury, w formie
Albumu Laureatów Nagród.
4. Przyznanie nagrody potwierdza się dyplomem.
Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 14. Traci moc uchwały Rady Miasta Zielona Góra nr VII/51/03 z dnia 25 marca 2003 r.
w sprawie ustanowienia nagród kulturalnych, naukowych i sportowych Miasta Zielona Góra oraz
3

zasad i trybu ich przyznawania z późn zm.
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Uchwała zmieniona uchwałą nr XXI/298/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
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§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 roku.

W ICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kam i ński
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