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UCHWA£A Nr XXI/175/2008 RADY MIEJSKIEJ W OSIECZNEJ
z dnia 30 padziernika 2008 r.

w sprawie ustanowienia nagrody Burmistrza Miasta i Gminy w Osiecznej za osi¹gniêcia w dziedzinie twórczoci
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz okrelenia szczegó³owych zasad i trybu jej przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2001 roku Nr 142
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 7 litera a ust. 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 25 padziernika 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz.U. z 2001 roku Nr 13 poz. 123
ze zmianami) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co nastêpuje:

§2. Wprowadza siê regulamin, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1
do niniejszej uchwa³y, obejmuj¹cy szczegó³owe zasady i tryb
przyznawania nagrody, o której mowa w §1.
§3. Wysokoæ rodków przeznaczonych na finansowanie
nagród, o których mowa w §1 okrela corocznie uchwa³a
bud¿etowa.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy w Osiecznej.

§1. Ustanawia siê nagrodê Burmistrza Miasta i Gminy w
Osiecznej za osi¹gniêcia w dziedzinie twórczoci artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury.

§5. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
(-) Roman Lewicki

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXI/175/2008
Rady Miejskiej w Osiecznej
z dnia 30 padziernika 2008 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD BURMISTRZA MIASTA I GMINY W OSIECZNEJ ZA OSI¥GNIÊCIA W DZIEDZINIE TWÓRCZOCI ARTYSTYCZNEJ, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY KULTURY
§1. Niniejszy regulamin okrela zasady oraz tryb przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy w Osiecznej w
dziedzinie twórczoci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zwanych dalej nagrod¹.
§2. 1. Nagroda jest wyrazem szczególnego wyró¿nienia
wybitnych osi¹gniêæ w dziedzinie twórczoci artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury.
2. Nagroda ma charakter indywidualny i przyznawana
jest osobom fizycznym.
3. Laureatami nagrody mog¹ byæ artyci, twórcy i animatorzy kultury posiadaj¹cy lokalne, regionalne, ogólnopolskie lub miêdzynarodowe osi¹gniêcia w zakresie kultury
maj¹cy zwi¹zek z Gmin¹ Osieczna poprzez miejsce zamieszkania, miejsce dokonañ artystycznych lub podejmowan¹ tematykê.
4. Nagroda mo¿e byæ przyznana artycie, twórcy, animatorowi dzia³aj¹cemu spo³ecznie lub zawodowo w dziedzinie

twórczoci artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury.
5.
siê:

Nagrodê w postaci finansowej i dyplomu przyznaje

1) za szczególne osi¹gniêcia artystyczne,
2) za szczególne dzia³ania na rzecz ochrony, popularyzacji i
dokumentowania zabytków Gminy i upowszechniania
wiedzy o dziedzictwie kulturowym,
3) z okazji jubileuszy twórczych,
4) z okazji ca³okszta³tu pracy twórczej.
6. Nagroda mo¿e byæ przyznana tylko jeden raz za to
samo osi¹gniêcie.
7. Nagroda za ca³okszta³t pracy twórczej mo¿e byæ przyznana tej samej osobie tylko jeden raz.
§3. 1. Nagrody przyznawane s¹ na wniosek.
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2. Wnioski o przyznanie nagród opiniuje Komisja do
spraw nagród powo³ana zarz¹dzeniem Burmistrza Miasta i
Gminy w Osiecznej, w terminie 14 dni od daty z³o¿enia
wniosku.
3. W sk³ad Komisji, o której mowa w ust. 2 wchodzi 35 osób.

Poz. 4196

1) z³o¿enia po terminie,
2) wycofania przez wnioskodawcê, je¿eli nast¹pi ono przed
podjêciem decyzji przez Burmistrza Miasta i Gminy w
Osiecznej o przyznaniu nagrody,
3) rezygnacji kandydata,
4) braków formalnych, jeli nie usuniêto ich w terminie.

4. Burmistrz Miasta i Gminy w Osiecznej zapewnia
warunki niezbêdne do wykonywania przez Komisjê powierzonych jej zadañ.

5. Z³o¿enie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody.

5. Tryb pracy Komisji szczegó³owo okreli regulamin
stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia o jej powo³aniu.

od:

6. Komisja w razie potrzeby mo¿e zwróciæ siê do sk³adaj¹cego wniosek o dodatkowe informacje i materia³y.
7. Nagrody przyznaje i wrêcza Burmistrz Miasta i Gminy
w Osiecznej.
§4. Wnioski o przyznanie nagrody mog¹ sk³adaæ:
1) instytucje kultury,
2) radni Rady Miejskiej w Osiecznej,
3) rady so³eckie i zarz¹d osiedla,
4) organizacje pozarz¹dowe, fundacje i stowarzyszenia.
§5. 1. Wniosek o przyznanie nagrody nale¿y sk³adaæ do
Burmistrza Miasta i Gminy w Osiecznej w terminie do dnia
31 marca ka¿dego roku, wed³ug wzoru okrelonego w za³¹czniku Nr 1 do niniejszego regulaminu, który udostêpnia siê na
stronie internetowej www.osieczna.pl oraz w Biurze Obs³ugi
Interesanta Urzêdu Miasta i Gminy w Osiecznej, ul. Powstañców Wlkp. 6.
2. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowi¹zany do ich usuniêcia w terminie 7 dni od
daty powiadomienia.
3.
ku:

Wniosek pozostawia siê bez rozpatrzenia w przypad-

§6. 1. Wysokoæ przyznawanych nagród jest uzale¿niona
1) iloci z³o¿onych wniosków,
2) wysokoci rodków pieniê¿nych przeznaczonych na ten
cel w bud¿ecie Gminy.
2. Nagrody za szczególne osi¹gniêcia artystyczne, dzia³ania na rzecz ochrony, popularyzacji i dokumentowania
zabytków Gminy, upowszechniania wiedzy o dziedzictwie
kulturowym oraz z okazji jubileuszy twórczych przyznawane
s¹ w wysokoci do 50% minimalnego wynagrodzenia za
pracê.
3. Nagrody za ca³okszta³t pracy twórczej przyznawane s¹
w wysokoci do 100% minimalnego wynagrodzenia za pracê.
4. Wysokoæ przyznanej nagrody ostatecznie okrela
Burmistrz Miasta i Gminy w Osiecznej.
§7. Wykaz osób, którym przyznano nagrodê podlega
podaniu do publicznej wiadomoci na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy w Osiecznej.
§8. 1. ród³em finansowania nagród Burmistrza Miasta i
Gminy w Osiecznej w dziedzinie twórczoci artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury s¹ rodki w³asne Gminy.
2. Wysokoæ rodków przeznaczonych na finansowanie
nagród, o których mowa w ust. 1 okrela corocznie uchwa³a
bud¿etowa w dziale - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Przewodnicz¹cy
(-) Roman Lewicki
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