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UCHWAŁA NR LXXIV/.../14
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/286/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 października
2012 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Rady Miasta Kościerzyna dla twórców
i działaczy kultury za wybitne osiągnięcia
Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15,
art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
594 z późn. zm.) Rada Miasta na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Kościerzyna uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Zmienia się § 1 Regulaminu przyznawania nagród Rady Miasta Kościerzyna dla twórców
i działaczy kultury za wybitne osiągnięcia, stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/286/12
Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 października 2012 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród
Rady Miasta Kościerzyna dla twórców i działaczy kultury za wybitne osiągnięcia, który otrzymuje
brzmienie: „§ 1 Regulamin dotyczy twórców i działaczy kultury z terenu miasta i powiatu kościerskiego,
a także osób, które poprzez swoją działalność promują Kościerzynę w kraju i zagranicą”.
§ 2. 1. Zmienia się § 5 ust. 1 i 2 opisanego wyżej Regulaminu, który otrzymuje brzmienie: „§ 5.1.
Formularze wniosków dostępne będą w Biurze Rady Miasta Kościerzyna oraz na stronie internetowej
miasta www.koscierzyna.gda.pl.
2. Wnioski należy składać do 30 kwietnia każdego roku w Biurze Rady Miasta Kościerzyna”.
§ 3. Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.
§ 4. Jednolity tekst Regulaminu przyznawania nagród Rady Miasta Kościerzyna dla twórców
i działaczy kultury za wybitne osiągnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna
Piotr Słomiński
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Regulamin przyznawania nagród Rady Miasta Kościerzyna dla twórców i działaczy kultury za
wybitne osiągnięcia
§ 1. Regulamin dotyczy twórców i działaczy kultury z terenu miasta i powiatu kościerskiego, a także
osób, które nie zamieszkują na terenie miasta i gminy, ale poprzez swoją działalność promują
Kościerzynę w kraju i zagranicą.
§ 2. Celem przyznania nagród jest pogłębienie i stworzenie dodatkowej motywacji do pracy twórców
i działaczy kultury, a tym samym zwiększenie możliwości promocji miasta Kościerzyna.
§ 3. Nagrody dla twórców i działaczy kultury przyznaje się za wybitne osiągnięcia z zakresu kultury.
§ 4. Ilość przyznanych nagród za dany rok nie może być wyższa niż 6. O ilości nagród każdorazowo
decyduje Kapituła Nagrody.
§ 5. 1. Podmiotami składającymi wnioski o przyznanie nagród dla działaczy i twórców kultury mogą
być osoby fizyczne i inne podmioty.
2. Formularze wniosków dostępne będą w Biurze Rady Miasta Kościerzyna oraz na stronie
internetowej miasta www.koscierzyna.gda.pl.
3. Wnioski należy składać do 30 kwietnia każdego roku w Biurze Rady Miasta Kościerzyna.
§ 6. 1. Do przyznania nagrody, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta powołuje Kapitułę
Nagrody.
2. W skład Kapituły Nagrody wchodzi pięć osób: trzy spośród Radnych i dwie spoza Rady
desygnowane przez Burmistrza Miasta.
3. Członkowie Kapituły wybierają spośród siebie Przewodniczącego Kapituły.
4. W przypadku, gdy do nagrody zostanie zgłoszony członek Kapituły, rezygnuje on z udziału
w pracach Kapituły.
5. Kapituła dokonuje rozpatrzenia wniosków, o których mowa w § 4 pkt 2 w okresie 1 miesiąca od
daty, o której mowa w § 4 pkt 3.
6. Posiedzenie Kapituły jest ważne, jeżeli uczestniczy w niej, co najmniej 50% jej członków.
7. Zwołanie, ustalenie porządku obrad oraz prowadzenie posiedzenia Kapituły należy do
Przewodniczącego.
8. Kapituła rozpatruje każdy wniosek oddzielnie, a następnie przeprowadza nad nim dyskusję
i głosowanie.
9. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.
10. Po zakończeniu prac Kapituła sporządza listę nagrodzonych. Listę nagrodzonych przedstawia
Przewodniczący Kapituły na Sesji Rady Miasta.
§ 7. Wręczenie nagród nastąpi w maju każdego roku na Sesji Rady Miasta lub w Dniu Działacza
Kultury.
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Wniosek
o przyznanie nagrody Rady Miasta Kościerzyna
dla Twórców i Działaczy Kultury
za wybitne osiągnięcia
1. Zgłaszający (imię i nazwisko, nazwa instytucji)
...........................................................................................................

2. Informacje o Kandydacie do w/w Nagrody

a) Imię i Nazwisko………………………………………...
b) Adres zamieszkania……………………………………..
c) Zawód wykonywany…………………………………….
d) Nota biograficzna (wiek, wykształcenie, kwalifikacje pozazawodowe)
………………………………………………………………………………
3. Uzasadnienie wniosku (wymienić zrealizowane działania ze
szczególnym uwzględnieniem ostatniego roku, osiągnięcia efekty,
zdobyte nagrody, wyróżnienia)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
................................................
/podpis wnioskodawcy/
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Uzasadnienie
Zmiana uchwały dotyczy § 1 i § 5 ust. 1 i 2 Regulaminu i ma na celu doprecyzowanie jego zapisów oraz
usprawnienie pracy Kapituły.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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