UCHWAŁA NR VIII/75/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 lipca 2015 r.
w sprawie: przyznawania „Nagrody za szczególne osiągnięcia dla kultury” w Gminie Czarny Dunajec
Na podstawie art.7 ust.1 oraz art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art.7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o prowadzeniu
i organizowaniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.406 z późn. zm.) Rada Gminy Czarny Dunajec
uchwala co następuje:
§ 1. Ustanawia się nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury na terenie Gminy Czarny
Dunajec i promowanie gminy poza jej obszarem.
§ 2. Nagrody w formie pieniężnej przyznawane będą corocznie zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 3. Środki finansowe na wypłatę nagrody będą pochodziły z dochodów własnych budżetu gminy i będą
corocznie zabezpieczane w budżecie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr XXVIII/275/2009 Rady Gminy Czarny
Dunajec z dnia 21 września 2009 roku.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Gonciarczyk
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Załącznik do uchwały Nr VIII/75/2015
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 29 lipca 2015 r.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA „NAGRODY
KULTURY” W GMINIE CZARNY DUNAJEC

ZA

SZCZEGÓLNE

OSIĄGNIECIA

DLA

§ 1. 1. Nagroda ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie osób i podmiotów przyczyniających się
w sposób szczególny do rozwoju i promocji kultury w gminie Czarny Dunajec i poza jej
granicami.
2. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym stale zamieszkałym na terenie
gminy lub osobom prawnym i innym podmiotom mającym siedzibę na terenie gminy, na
podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu ze
szczególnym uwzględnieniem dorobku ostatnich trzech lat działalności.
3. Nagroda może być przyznawana w szczególności zespołom regionalnym, twórcom,
artystom, animatorom działalności kulturalnej i popularyzatorom kultury.
4. Nagroda jest przyznawana za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury,
popularyzacji i upowszechniania kultury, organizowania przedsięwzięć kulturalnych.
§ 2. 1. Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać:
- Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec
- stowarzyszenia kulturalne działające na terenie gminy
- instytucje i podmioty zajmujące się zajmujące się organizowaniem
i prowadzeniem na terenie gminy działalności kulturalnej
w terminie do 31 października każdego roku.
2. Wniosek powinien zawierać:
- nazwę podmiotu wnioskującego o przyznanie nagrody
- nazwisko i imię kandydata lub nazwę podmiotu kandydującego i jego adres
- informację o osiągnięciach, za które nagroda ma być przyznana oraz informacje
dotyczące całokształtu działalności ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich
trzech lat
- uzasadnienie wniosku zawierające wskazanie znaczenia osiągnięć dla kultury.
§ 3. 1. Wójt Gminy powołuje Zarządzeniem Komisję do opiniowania wniosków.
2. Komisja dokonuje oceny merytorycznej wniosków na podstawie informacji i uzasadnień w nich zawartych.
3. Nagrodę przyznaje Wójt Gminy po uprzednim zapoznaniu się z opinią Komisji.
4. Nagroda pieniężna przyznawana jest w kwocie ustalanej indywidualnie z zastrzeżeniem, że łączna suma
nagród w roku nie może być wyższa niż 5.000 złotych brutto.
5. Złożenie wniosku nie gwarantuje przyznania nagrody.
§ 4. 1. Wręczenie nagród następować będzie na spotkaniu z działaczami kultury podczas imprezy kulturalnej
organizowanej przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec.
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2. Informacja o nagrodzonych osobach lub podmiotach będzie publikowana na stronie internetowej Gminy
Czarny Dunajec.
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