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Zarzqdzenie Nr 4/16
Burmistrza Gmi ny i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 5 stycznia 2016 roku

w sprawie konsultacji projektu uchwaty w sprawie okre6lenia szczegolowych
warunk6w i trybu przyznawania dorocznych nagr6d w dziedzinie tw6rczo6ci
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r., o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2014 r., nr 1118 z p62n. zm.), w zuiqzkuz $ 3 i 4 Uchwaly Nr 1X138/15 z dnia
26 czervvca 2015 roku Rady Miejskiej w Czeruionce-Leszczynach w sprawie
okreSlenia szczegolowego sposobu konsultowania z radq dziatalno6ci po2ytku
publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o dzialalno6ci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., nr 1118 z p62n. zm.), projekt6w
akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych
organizacji (Dz.Urz. Woj. Sl., poz. 3888 z dn. l5lipca 2015 roku),

zarzqdzam, co nastq puje :

sl
Przeprowadzid konsultacje, kt6rych pzedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach w sprawie okre6lenia szczegolowych
warunk6w i trybu przyznawania dorocznych nagr6d w dziedzinie tw6rczoSci
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 07.01.2016 roku do 14.01.2016
roku.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach jest: Gminna Rada
Dziatalno6ci Po2ytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny i organizacje pozarzqdowe oraz inne podmioty prowadzqce
dzialalno6c poZytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dania 24
kwietnia 2003 r., o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity D2.U.22014r., nr 1118 zp62n.zm.).
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglasza6:
1) w formie pisemnej na adres: Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czenivionka-Leszczyny (decyduje data
wptywu do Urzgdu Gminy i Miasta),
2) pocztq elektronicznq na adres e-mail rgim.n@czerwionka-leszczyny.com.pl
3) za poSrednictwem faksu pod numerem 32 4311 760.
Udzielanie wyjaSniefi oraz pzyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nale2y do kompetencji Naczelnika Wydzialu Rozwoju Gminy
i Miasta.
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1. Projekt uchwaly, o kt6rym mowa w S 1 pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarz4dzenia.

2. Nie przedstawienie przez organizacje opinii w terminie okreSlonym w $ 1 pkt 2
oznacza akceptacjq przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$1pktl

s3

1. Sprawozdanie z paeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne
stanowisko odnoSnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie intemetowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

Wykonanie zarzEdzenia powiezam Naczelnikowi Wydziatu Roaloju Gminy i Miasta.

s5

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zalacznik do
Zazqdzenia Nt 4116
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 5 stycznia 2016 r

- PROJEKT.

ucHwALA NR ...........
Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia

2016 roku

w sprawie okreslenia szczeg6lowych warunk6w i trybu przyznawania dorocznych nagr6d
w dziedzinie tw6rczo6ci artystycznei, upowszechniania i ochrony kultury

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt '15 ustawy z dnia 8 marca 'lgg0 roku
o samozqdzie gminnym (t. j. Dz. U.22015r., poz. 1515), w^r.zatl.7a ust. 3 ustawy z dnia 25
pa2dziemika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzialalno6ci kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 t.
poz. 406)

Rada Miejska postanawia:

s 1.

1. Ustanowi6 doroczne nagrody Burmistza Gminy i Miasta za osiqgnigcia w dziedzinie tw6rczoSci
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2. Zasady ptzyznawania nagr6d okreSla niniejsza uchwala.

s2.

1. Nagrody mogq by6 ptzyznawane osobom fizycznym zamieszkalym na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, osobom prawnym lub innym podmiotom majqcym siedzibq na terenie
Gminy i Miasta, na podstawie oceny caloksztaltu dzialalnoSci lub osiqgnie6 o istotnym znaczeniu.

2. Nagrody mogq by6 indywidualne lub zespolowe:

a) indywidualne: tw6rcom i artystom , organizatorom i promotorom dzialalnoSci kulturalnej,
popularyzatorom kultury spolecznym animatorom 2ycia kulturalnego, przedstawicielom organizacji
pozazqdowych prowadzqcym dzialalno66 artystyczno - kulturalnq, pracownikom instytucji kultury

b) zespolowe: zespolom tw6rczym i artystycznym, instytucjom kultury , organizacjom
pozazqdowym i innym podmiotom prowadzqcym dzialalnoSc artystyczno - kulturalnq, grupom
animator6w zycia kulturalnego.

s3.

Nagrody majq forme graMkacji finansowej.
Nagrody mogq by6 ptryznawane za'.

a) caloksztatt dzialalnosci kulturalnej w obszarach:

1) tw6rczo6ci artystycznej: literackiej, plastycznej, malarskiej, muzycznej, teahalnej,
fotografi cznej, tanecznej, choreografi cznej,

2) artystycznych prezentacji dziel sztuki,
3) dzialalnoSci tw6rczej i artystycznej stowazyszen spoleczno - kulturalnych

1.
2.





b) upowszechniania i ochrony kultury:

1) realizacji warto6ciowych pod wzglqdem artystycznym lub edukacyjnym program6w
i pzedsiewziQ6 kulturalnych,

2) upowszechniania muzyki, teatru, plastyki, tafca, fotografii oraz popularyzacji wiedzy
o kultuze,

3) ochrony dziedzictwa kultury

c) za osiqgniecia o istotnym znaczeniu: w szczeg6lno6ci za zajqcie wysokiego miejsca od
'l- 3 na festiwalach, pzeglqdach, konkursach o zasiegu krajowym lub zajecie miejsca
od 1-5 o zasiegu miedzynarodowym.

3. Nagroda za calokszaft dzialalnoSci artystycznej mo2e by6 przyznawana tej samej osobie lub
podmiotowi tylko jeden raz.

s4.

Nagrody pieniezne mogA by6 ptzyznawane do wysokosci Srodk6w zaplanowanych w bud2ecie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na ten cel.

s5.

1. Nagrody przyznawane sE na wniosek wedlug wzoru okreSlonego pzez Burmistza Gminy
iMiasta.
2. Wnioski o pzyznanie nagr6d sklada sie w kancelarii Uzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, ul. Parkowa I do konca lutego za osiqgniecia minionego roku.
3. Do wniosku nale2y dolqczy6 dokumentacjg potwierdzajqcE dzialalnosc lub osiqgniecia,
okt6rychmowawS3ust.2.

s6.

1. Kandydat6w do nagrody mogq zglasza6: Burmistz, Pzewodniczqcy Rady Miejskiej,
PzewodniczEcy wlasciwej komisji Rady Miejskiej: Komisja O6wiaty, Kultury i Sportu, dzialajqce na
terenie Gminy i Miasta stowazyszenia tw6rc6w i artyst6q instytucje i podmioty zajmujqce sie
organizowaniem i prowadzeniem dzialalnoSci kulturalnej oraz sami zainteresowani.
2. Wniosek mo2na pobrad w Kancelarii, M/ydziale Rozwoju Gminy i Miasta, Biuletynie lnformacji
Publicznej i stronie www.czerwionka-leszczyny.pl.
3. Wniosek zwierajqcy braki formalne i nieuzupelniony w wyznaczonym terminie pozostaje bez
rozpattzenia.
4. Do oceny zlo2onych wniosk6w i propozycji ptzyznania nagr6d Burmistz powola Komisjq ds.
nagr6d w dziedzinie kultury.
5. Obslugg administracyjnq w zakresie pzyznawania nagr6d prowadzi Wydzial Rozwoju Gminy
i Miasta kt6ry:

a) weryfikuje zlozone wnioski pod wzglqdem formalno - merytorycznym,
b) pzedklada Burmisttzowi opinie: Komisji ds. nagr6d w dziedzinie kultury dotyczqcq

kandydat6w do nagrody,
c) prowadzi rejestr laureat6w nagr6d.

s7.

1 . Decyzje o pzyznaniu nagr6d i ich wysokoSci podejmuje Burmistz w formie zatzqdzenia.
2. Nagrody pzekazuje sig pzelewem na rachunek bankowy wskazany pzez laureata,
a potwierdzeniem jest dyplom wreczony pzez Burmistza na specjalnym spotkaniu.





s8.

lnformacje o pzyznanych nagrodach podaje sie do publicznej wiadomoSci poprzez jej
wywieszenie na tablicy ogloszeh w budynku Uzgdu oraz zamieszczeniu w Biulegnie lnformacji
Publicznej i na stronie intemetowej Gminy (www.czerwionkaleszczyny.pl).

se.

Vvykonanie uchwaly powieza sie Burmistzowi Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny.

s 10.

Uchwala wchodzi w 2ycie po uplyivie 14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku Uzqdowym
Wojew6dztwa Slqskiego
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