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UCHWAŁA NR XXXIV/313/17
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustanowienia oraz określenia warunków i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, poz. 11579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730) oraz art. 7a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406, ze zm. z 2014 r.
poz. 423, z 2015 r. poz. 337, 1505, z 2016 r. poz. 1020), uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród rocznych
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zwane dalej:
„nagrodami”.
§ 2. 1. Nagrody przyznawane są przez Burmistrza Miasta Augustowa osobom fizycznym, zespołowi osób
fizycznych, osobom prawnym, a także innym podmiotom działającym w dziedzinie kultury i prowadzącym
działalność na terenie miasta Augustowa spełniającym kryteria wskazane w niniejszej uchwale.
2. Nagrody mają charakter pieniężny.
§ 3. Nagrody przyznawane są za:
1. Wybitne osiągnięcia o wysokim znaczeniu artystycznym w roku poprzedzającym przyznanie nagrody, tj.
za:
1) uzyskanie wysokiego miejsca w prestiżowych festiwalach, konkursach, przeglądach, itp.,
2) stworzenie dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji,
3) pracę na rzecz tworzenia, organizowania oraz podnoszenia jakości kultury na terenie miasta Augustowa,
4) zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, a także zaangażowanie w edukację artystyczną i wspieranie
młodych talentów,
5) inicjowanie nowatorskich form życia kulturalnego miasta,
6) ochronę dziedzictwa kultury oraz upowszechnianie wiedzy o kulturze.
2. Całokształt działalności kulturalnej – za wieloletnie wybitne osiągnięcia oraz zaangażowanie w pracę
na rzecz kultury, jej rozwijanie, upowszechniania i ochronę.
§ 4. 1. Nagrody są przyznawane w ramach środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie
Miasta Augustowa w danym roku.
2. Nagrody są przyznawane na wniosek stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały złożony przez:
1) instytucje kultury,
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2) szkoły i szkoły artystyczne,
3) stowarzyszenia lub fundacje na co dzień zajmujące się działalnością kulturalną,
4) minimum 3 członków Rady Miejskiej w Augustowie.
3. Wniosek musi zostać złożony w Urzędzie Miejskim w Augustowie w terminie do 31 stycznia każdego
roku, a w roku wejścia w życie uchwały, w ciągu 30 dni od dnia opublikowania uchwały w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
§ 5. 1. Wzór wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 2 i 3, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
1) dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres,
2) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności artystycznej lub informacje o osiągnięciu,
za które nagroda ma zostać przyznana,
3) uzasadnienie wniosku, określające charakter osiągnięcia i działalności kandydata, jego znaczenia dla
kultury oraz rangę osiągnięć.
3. Do wniosku należy dołączyć:
1) dodatkową dokumentację potwierdzającą osiągnięcia twórcze kandydata, tj. kserokopie dyplomów
lub protokołów, pism zawierających informację o uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach, katalogi wystaw,
dzieło, przedruki artykułów prasowych o prowadzonej na rzecz Miasta Augustowa działalności, itp.,
2) oświadczenie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
3) dane do zeznania podatkowego.
4. Wniosek wraz z załącznikami podlega ocenie pod względem formalnym i merytorycznym.
5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia
w ciągu 7 dni od dnia wezwania do ich usunięcia.
6. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1) niespełniania wymogów określonych w § 4 ust. 2 i 3,
2) wycofania przez Wnioskodawcę, jeżeli nastąpi ono przed podjęciem decyzji przez Burmistrza Miasta
o przyznaniu nagrody,
3) braku usunięcia błędów formalnych w terminie.
7. Wnioski złożone przez osoby, instytucje inne niż określone w § 4 ust. 2 pozostawia się bez rozpoznania.
8. Złożone wnioski nie będą zwracane wnioskodawcy.
§ 6. 1. Podstawą wyliczenia kwoty nagrody jest kwota bazowa ustalana przez Burmistrza Miasta
Augustowa w drodze zarządzenia, każdorazowo po zakończeniu naboru wniosków.
2. Wysokość nagród jest zróżnicowana i uzależniona od rodzaju osiągnięć określonych w § 3. Kwota
przyznanej nagrody zaokrąglana jest do pełnych złotych.
3. Kwota nagrody stanowi:
1) w przypadku spektakularnych i wybitnych osiągnięć o wysokim znaczeniu artystycznym określonych
w § 3 ust. 1: kwota nagrody stanowi iloczyn kwoty bazowej x 2,
2) w przypadku osiągnięć o wysokim znaczeniu artystycznym określonych w § 3 ust. 1: kwota nagrody
stanowi iloczyn kwoty bazowej x 1,
3) w przypadku nagrody za całokształt działalności kulturalnej określonej w § 3 ust. 2: kwota nagrody stanowi
iloczyn kwoty bazowej x 3.
4. Nagroda wypłacana będzie do 15 marca każdego roku, nie wcześniej jednak niż 30 dni po wydaniu
decyzji, o której mowa w § 7.
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§ 7. 1. Nagroda przyznawana jest w drodze decyzji Burmistrza Miasta Augustowa na wniosek Komisji
oceniającej wnioski.
2. Komisja powoływana jest corocznie przez Burmistrza Miasta Augustowa, który wyznacza także
Przewodniczącego Komisji.
3. W skład Komisji mogą wchodzić mogą m. in. przedstawiciele:
1) instytucji kultury - 1 przedstawiciel,
2) szkół i szkół artystycznych - 1 przedstawiciel,
3) stowarzyszeń i fundacji na co dzień zajmujących się działalnością kulturalną - 1 przedstawiciel,
4) środowisk artystycznych lub grona laureatów nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury z lat poprzednich lub wybitni artyści zaproszeni przez
Burmistrza do wzięcia udziału w obradach - 1 przedstawiciel,
5) Rady Miejskiej w Augustowie - 1 przedstawiciel.
4. Komisja, o której mowa w ust.1, jest organem opiniodawczo-doradczym Burmistrza Miasta Augustowa.
5. Do zadań komisji należy:
1) ocena zgłoszonych wniosków,
2) wybór i rekomendacja Burmistrzowi kandydatów do nagrody.
6. Komisja dokonuje oceny i wyboru w trybie głosowania jawnego.
7. Rozstrzygnięcia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech czwartych
członków Komisji. Każdemu członkowi Komisji przysługuje jeden głos.
8. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
9. Ustalenia Komisji nie są wiążące dla Burmistrza.
10. Od decyzji Burmistrza Miasta Augustowa nie ma odwołania.
§ 8. 1. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.
2. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie tylko raz.
3. Nagroda za całokształt działalności przyznawana jest tylko raz do roku jednemu podmiotowi.
§ 9. Wykaz nagrodzonych, ich osiągnięcia oraz wysokość przyznanej nagrody podlega ogłoszeniu
na stronie internetowej Miasta Augustowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej po wydaniu decyzji.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie
Filip Jerzy Chodkiewicz
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/313/17
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Wniosek o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury
I. Dane wnioskodawcy:
1. Imię i nazwisko przedstawiciela instytucji
…...........................................................................................................................................
2. Nazwa instytucji
…...........................................................................................................................................
3. Adres zamieszkania, siedziby (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto)
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
4. Dane kontaktowe: telefon, adres e-mail
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
II. Dane kandydata/kandydatów:
1. Imię i nazwisko kandydata (kandydatów), jeśli dotyczy
…...........................................................................................................................................
Nazwa podmiotu, jeśli dotyczy
…...........................................................................................................................................
2. Adres zamieszkania/ siedziby (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto)
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
3. Telefon kontaktowy
…............................................................................................................................................
4. Adres e-mail
…............................................................................................................................................
III. Uzasadnienie wniosku
1. Informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej
o osiągnięciu, za które nagroda ma zostać przyznana.

działalności

artystycznej

lub

informacje

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Uzasadnienie wniosku, określające charakter osiągnięcia i działalności kandydata, jego znaczenia dla
kultury oraz rangę osiągnięć.
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
IV. Załączniki do wniosku:
1) dodatkowa dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia twórcze kandydata, tj. kserokopie dyplomów
lub protokołów, pism zawierających informację o uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach, katalogi wystaw,
dzieło, przedruki artykułów prasowych o prowadzonej na rzecz Miasta Augustowa działalności, itp.,
2) oświadczenie kandydata do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
3) oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych,
3) dane kandydata do zeznania podatkowego.
Oświadczam, że zapoznałem się z uchwałą Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie nagród
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Potwierdzam prawdziwość danych podanych we wniosku świadomy/świadoma odpowiedzialności
karnej.
Augustów, dnia …............................... r.

.…...............................................
(podpis wnioskodawcy)

