UCHWAŁA NR XXVII/242/2016
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nadania wyróżnienia „Mecenas Kultury
Słubic”.
Na podstawie art. 7 a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t.Dz.U. 2012, poz. 406 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2016 poz. 446 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Rada Miejska może w drodze uchwały przyznać nagrody rzeczowe lub pieniężne
twórcom oraz animatorom kultury związanym ze środowiskiem słubickim za całokształt
działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury, polegające na:
1) otrzymaniu jednej z głównych nagród w konkursie o zasięgu ponadwojewódzkim,
2) udokumentowanym dorobku artystycznym polegającym na uczestnictwie w konkursach,
wystawach, festiwalach na co najmniej szczeblu krajowym.
2. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz.
3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody określa Rada Miejska w
budżecie Gminy na dany rok budżetowy, przy czym:
a) wartość nagrody rzeczowej lub wartość nagrody pieniężnej, o której mowa w ust. 1 i 2, nie
może przekroczyć kwoty 2000 zł w danym roku kalendarzowym dla jednej osoby.
b) przyznana nagroda pieniężna wypłacana jest jednorazowo na wskazany przez osobę
nagrodzoną rachunek bankowy.
§ 2. 1. Rada Miejska może, w drodze uchwały, nadać wyróżnienie „Mecenas Kultury Słubic”
osobom fizycznym i prawnym, które wspierają kulturę finansowo lub organizacyjnie.
2. Wyróżnienie „Mecenas Kultury Słubic” przyznawane jest corocznie za poprzedni rok
kalendarzowy.
3. Wyróżnienie „Mecenas Kultury Słubic” nie może być przyznawane pracownikom jednostek
samorządowych, których działania związane z kulturą wynikają z pełnionych przez nich
obowiązków.
4. Dokumentem potwierdzającym fakt nadania wyróżnienia „Mecenas Kultury Słubic” jest
dyplom, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do uchwały.
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5. Wyróżnienie, o którym mowa w ust. 1, może być przyznawane tej samej osobie fizycznej lub
prawnej więcej niż jeden raz.
6. Laureaci mają prawo do korzystania z wyróżnienia „Mecenas Kultury Słubic” przez okres roku
od momentu uzyskania tytułu.
§ 3. 1. Nagrody i wyróżnienia, o których mowa w § 1 i 2, Rada Miejska przyznaje z inicjatywy
własnej lub na wniosek następujących podmiotów z terenu Gminy Słubice:
1) instytucji kultury,
2) szkół,
3) związków i stowarzyszeń kultury, twórczych i kulturalnych,
4) przedstawicieli środowiska twórczego lub grup osób z danego środowiska twórczego,
przy

czym

wnioski

w

sprawie

przyznania

nagród

i

wyróżnień

składa

się

do

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do
uchwały w terminie do 31 marca za rok poprzedni. Wnioski złożone po terminie nie będą
rozpatrywane.
2. Załącznikami do wniosku mogą być:
1) kserokopie dyplomów potwierdzających osiągnięcia w dziedzinie kultury, o których mowa w §
1 i § 2,
2) wycinki prasowe,
3) inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w dziedzinie kultury.
3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody.
4. Wniosek o przyznanie przez Radę nagrody lub wyróżnienia kierowany jest do zaopiniowania
wszystkim stałym Komisjom Rady Miejskiej.
5. Komisje Rady zapoznają się z uzasadnieniem wniosku, a następnie opiniują każdy wniosek.
6. W przypadku pozytywnie zaopiniowanego wniosku przez większość stałych Komisji Rady
Przewodniczący Rady kieruje projekt uchwały o przyznaniu przez Radę nagrody lub
wyróżnienia do rozpatrzenia na najbliższej sesji Rady.
7. Nagrody i wyróżnienia wręczane są przez Burmistrza Słubic oraz Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Słubicach podczas uroczystej sesji Rady
§ 4. 1. Rada Miejska może w drodze uchwały pozbawić osobę nagrodzoną lub wyróżnioną
nagrody lub wyróżnienia w wyniku:
1) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne,
2) odebrania uprawnień do osiągniętego wyniku,
3) rażącego naruszenia norm etyczno – moralnych bądź podejmowania działań godzących w
dobre imię Gminy Słubice.
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2. Pozbawienie nagrody lub wyróżnienia następuje po uzyskaniu informacji od podmiotów, które
wystąpiły z wnioskiem o ich przyznanie lub z własnej inicjatywy.
3. O pozbawieniu nagrody lub wyróżnienia Przewodniczący Rady Miejskiej informuje pisemnie
osobę nagrodzoną, a także wnioskodawcę, oraz określa sposób zwrotu nagrody lub
wyróżnienia.
4. Decyzja o pozbawieniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.
§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XXX/304/05 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 31 maja 2005 r. w
sprawie uchwalenia regulaminu w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu
oraz twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, w tym nadawania tytułów
"Mecenasa Sportu Słubic" i " Mecenasa Kultury Słubic".
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Mariusz Olejniczak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/242/2016
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Id: C2A463CD-E2A2-4790-B6CC-09CB5FBC12E7. Uchwalony

Strona 4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/242/2016
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia „Mecenas Kultury Słubic *:
□ przyznanie nagrody
□ przyznanie nagrody pieniężnej
□ przyznanie wyróżnienia „Mecenas Kultury Słubic”

I. Wnioskodawca…………………………………..……………………………………………………………..
II Dane personalne osoby, której przyznana zostać powinna nagroda/ przyznane powinno
zostać wyróżnienie lub której nadany powinien zostać tytuł „Mecenas Kultury Słubic”
1. Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………...
2. Data i miejsce urodzenia………………………………........................................................................
3. Obywatelstwo………………………………………………………………………………………………….
4. Miejsce zamieszkania………………………………………………………………………...……………...
5. Rachunek bankowy………………………………………………………..………………………………...
III. Opis osiągnięć kandydata do nagrody/wyróżnienia w dziedzinie kultury
……………………………………..............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….………..
IV. Uzasadnienie nadania tytułu
…………………………………….............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………..
V. Załączniki do wniosku:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
VI. Oświadczenie kandydata do nagrody/wyróżnienia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku w celach
związanych z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm.).

__________ _____________________
(data) (podpis wnioskodawcy
*niepotrzebne skreślić
(data) (podpis wnioskodawcy)
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