
UCHWAŁA NR XXVII/255/13 

RADY GMINY W GNOJNIKU 

z dnia 10 września 2013 r. 

 

w sprawie: przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie    

                   twórczości artystycznej , upowszechniania i ochrony kultury.  

 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9, art 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.2013.poz.594) oraz art. 7a 
ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz. U. 2012.406 j.t) Rada Gminy w Gnojniku uchwala co następuje: 
 

§ 1. 

1. Niniejsza uchwała określa: 

1) szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród 

i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie 

i ochronę kultury Gminy Gnojnik.  

§ 2. 

   Nagrody i wyróżnienia  mogą być przyznawane : 

1) osobom fizycznym, 

2) grupom, stowarzyszeniom  lub zespołom z terenu Gminy, 

które zajmują się twórczością artystyczną , upowszechnianiem i ochroną Kultury 

Gminy Gnojnik na podstawie całokształtu działalności lub pojedynczych osiągnięć 

o istotnym znaczeniu.  

 

§ 3. 

Nagrody i wyróżnienia  w dziedzinie kultury i sztuki są przyznawane  za wybitne osiągnięcia 

i całokształt działalności w zakresie:  

a) twórczości artystycznej,  

b) popularyzacji i upowszechniania kultury,  

c) pielęgnowania i ochrony tradycji kultury regionalnej,  

d) niekonwencjonalnego promowania Gminy w dziedzinie kultury i tradycji.  

 

§ 4. 

1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Wójt Gminy Gnojnik  z inicjatywy własnej lub na 

wniosek podmiotów wymienionych w § 5 ust. 1.  

2. Podmiot, o którym mowa w § 2. pkt.  1 otrzymuje statuetkę „Mecenasa Kultury Gminy 

Gnojnik” wraz z nagrodą pieniężną. 



3. Podmiot, o którym mowa w § 2. pkt. 2 otrzymuje dyplom wraz z nagrodą pieniężną. 

4. Nagroda, bądź wyróżnienie za szczególne osiągnięcia może być przyznana tej samej 

osobie lub grupie nie częściej niż raz na 5 lat, a w przypadku nagród dla grup za 

całokształt działalności tylko jeden raz.  

                                                           § 5.  

 

1. Wysokość środków przeznaczonych na nagrody uchwala Rada Gminy Gnojnik 

w budżecie Gminy . 

2. Wysokość nagród pieniężnych ustala Wójt Gminy Gnojnik  w zależności od wagi 

i znaczenia zasług zgłoszonych kandydatów i wysokości środków zapisanych w 

budżecie Gminy.  

                                                           § 6. 

1. Wnioski o przyznanie nagrody w dziedzinie kultury i sztuki mogą składać:  

 

a) osoby fizyczne, grupy, stowarzyszenia i zespoły z terenu Gminy Gnojnik,  

b) placówki oświaty z terenu Gminy,  

c) instytucje i podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności 

kulturalnej,  

e) Komisja Kultury, Oświaty, Sportu , Turystyki i Opieki Społecznej Rady Gminy 

w Gnojniku, 

d) dyrektor Centrum Kultury. 

 

2. Informacja dotycząca możliwości i terminu składania wniosków podana zostanie do 

publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Internetowej Urzędu 

Gminy Gnojnik.  

3. Wnioski składa się w Urzędzie Gminy Gnojnik do dnia 20 stycznia bieżącego roku 

budżetowego.  

4. W razie stwierdzenia braków formalnych Urząd Gminy Gnojnik powiadamia 

wnioskodawcę, który zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia 

powiadomienia. 

5. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

a) złożenia po terminie, 

b) cofnięcia przez wnioskodawcę. 

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

 

 

 



                                                               § 7.  

1. Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawierać:  

a) dane osobowe kandydata (kandydatów) lub nazwę podmiotu typowanego do 

nagrody i jego adres,  

b) uzasadnienie dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności kandydata lub 

informacje o szczególnym  osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana,  

c) miejsce i datę sporządzenia wniosku oraz podpis wnioskodawcy.  

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.  

 

                                                             § 8.  

1. Wszystkie wyróżnienia i nagrody przyznaje Wójt Gminy Gnojnik w oparciu o opinię 

Dyrektora Centrum Kultury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Opieki 

Społecznej . 

2. Nagrody i wyróżnienia wręczone zostaną przez Wójta Gminy Gnojnik podczas 

Uroczystej Sesji Rady Gminy Gnojnik.  

 

§ 9. 

 
   Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Gminy Gnojnik. 

 
§ 10. 
 

    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojnik. 

 
  § 11. 
 

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym       
Województwa Małopolskiego 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


