
UCHWAŁA NR XXXV/201/2017
RADY GMINY PYSZNICA

z dnia 20 września 2017 r.

w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2016 poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 7a ustawy z dnia 25 października 
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862) Rada Gminy 
Pysznica 

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury zwane dalej „nagrodami” w celu:

1) uhonorowania i wsparcia twórców kultury, animatorów życia kulturalnego, uczestników amatorskiego 
ruchu artystycznego, zespołów artystycznych, które w sposób szczególny wniosły wkład w rozwój 
kulturalny i społeczny gminy Pysznica;

2) podziękowania za podejmowanie działań w zakresie ochrony dziedzictwa kultury i pielęgnowania tradycji.

2. Warunki i tryb przyznawania nagród określa niniejsza uchwała.

§ 2. Wójt Gminy Pysznica przyznaje coroczne nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym 
znaczeniu na skalę regionalną.

§ 3. Nagroda w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury na podstawie oceny 
całokształtu działalności przyznawana jest raz w roku i otrzymać ją mogą:

1) animatorzy życia kulturalnego w gminie;

2) twórcy kultury - uczestnicy amatorskiego ruchu artystycznego;

3) strażnicy kultury - chroniący i promujący tradycję regionalną, którzy promują i godnie reprezentują Gminę 
Pysznica.

§ 4. Nagrody za osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla twórczości artystycznej przyznaje się za dokonania 
w dziedzinie literatury, muzyki, plastyki, filmu, teatru, tańca, sztuki ludowej, rzemiosła artystycznego.

§ 5. 1. Nagrody mają charakter pieniężny.

2. Wysokość nagrody pieniężnej za całokształt twórczości lub osiągnięć na szczeblu przynajmniej 
wojewódzkim może wynosić:

- nagrody indywidualne od 1000,00 zł do 3 000,00 zł;

- nagrody dla zespołu działającego na terenie gminy Pysznica od 1500,00 zł do 4000,00 zł.

§ 6. Wójt Gminy przyznaje nagrody z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) instytucji kultury;

2) 3 radnych Rady Gminy Pysznica;

3) lokalnych stowarzyszeń artystycznych, społeczno-kulturalnych prowadzących statutową działalność 
w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania 
i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej.

§ 7. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

1) dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu;
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2) uzasadnienie wniosku zawierające wskazanie charakteru działalności lub osiągnięcia oraz dane dotyczące 
całokształtu dotychczasowej działalności albo informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być 
przyznana.

§ 8. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody.

§ 9. 1. Wnioski o przyznanie nagród składa się w Urzędzie Gminy w Pysznicy w terminie do dnia 
30 listopada każdego roku.

2. W razie stwierdzenia braków formalnych, wnioskodawcę wzywa się do ich usunięcia wskazując termin 
na uzupełnienie.

3. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

a) złożenia po terminie,

b) rezygnacji wnioskodawcy z występowania o nagrodę,

c) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w wyznaczonym terminie,

d) rezygnacji kandydata,

e) śmierci osoby kandydującej do nagrody.

4. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Referat Organizacyjny - na podstawie złożonych wniosków - przygotowuje propozycje dotyczące 
przyznania nagród i ich wysokości. Propozycje podlegają zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Zdrowia, 
Kultury i Opieki Społecznej Rady Gminy Pysznica.

2. Wójt Gminy Pysznica przyznaje nagrody zarządzeniem, po zapoznaniu się z opinią Komisji Oświaty, 
Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Gminy Pysznica.

3. Informację o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy 
pysznica.pl oraz BIP gminy Pysznica.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pysznica.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gorczyca
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Załącznik do Uchwały Nr XXXV/201/2017

Rady Gminy Pysznica

z dnia 20 września 2017 r.

Wójt Gminy Pysznica

Wniosek

o przyznanie nagrody pieniężnej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury.

Wnioskodawca (pełna nazwa lub imię i nazwisko, adres i numer telefonu):

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Kategoria nagrody1:

1. Animator życia kulturalnego w gminie.

2. Twórca kultury – uczestnik amatorskiego ruchu artystycznego.

3. Strażnik kultury - chroniący i promujący tradycję regionalną.

4. Nagroda za osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla twórczości artystycznej, za dokonania w dziedzinie 
literatury/muzyki/ plastyki/filmu/teatru/tańca/sztuki ludowej/rzemiosła artystycznego  od ......................... do 
.........................

Dane osobowe kandydata/zespołu do nagrody/ osoby prawnej1:

1. Imię, nazwisko / nazwa zespołu / nazwa osoby prawnej ...........................................................................

2. Data i miejsce urodzenia (rok założenia zespołu): ................................................................................

3. Adres zamieszkania  (siedziba zespołu/siedziba osoby prawnej) ..............................................................

4. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż zameldowanie) ....................................................................

5. Osoba do kontaktu (imię i nazwisko) ....................................................................

6. Nr rachunku bankowego na który należy przesłać nagrodę ....................................................................

7. Telefon/mail: ....................................................................
1Właściwe podkreślić
2 Dotyczy osoby fizycznej, nie wypełniać w przypadku zespołu lub osoby prawnej
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UZASADNIENIE (zawierające opis osiągnięć, za które ma być przyznana nagroda lub całokształt 
działalności,  w tym data rozpoczęcia działalności, charakterystyka)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.............................................. ..............................................

Miejsce i data złożenia wniosku                     Podpis wnioskodawcy

………………………….

Imię i nazwisko kandydata

……………………........

Adres kandydata

Oświadczenie2

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie 
nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania, ochrony kultury w związku 
z postępowaniem dotyczącym przyznawania tej nagrody.

.......................................................

Czytelny podpis kandydata
1Właściwe podkreślić
2 Dotyczy osoby fizycznej, nie wypełniać w przypadku zespołu lub osoby prawnej
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