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PROJEKT NR 172 
 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE 

z ........ stycznia 2021 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Burmistrza Goliny za szczególne 

osiągnięcia artystyczne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 ze zm.) oraz art. 7a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.) Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Ustanawia się doroczną nagrodę Burmistrza Goliny dla osób mających osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zwana dalej nagrodą, przyznawana jest corocznie 

twórcom i animatorom życia kulturalnego, których działalność w znaczący sposób przyczynia się do 

wzbogacenia życia kulturalnego Gminy Golina, poszerzenia oferty kulturalnej, ochrony dziedzictwa 

kulturowego, edukacji kulturalnej oraz do promocji kulturalnej miasta w kraju i za granicą. 

§ 2. Laureatami nagród mogą być osoby fizyczne (dzieci, młodzież i dorośli), osoby prawne lub jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mające związek z Gminą Golina poprzez miejsce 

zamieszkania, miejsce dokonań artystycznych lub podejmowaną tematykę, których działalność znacząco 

wpłynęła na życie kulturalne gminy. 

§ 3. 1. Wysokość nagrody jest uzależniona od rodzaju osiągnięć, o których mowa w § 1 ust. 1, środków 

zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Golina oraz liczby kandydatów spełniających warunki do 

otrzymania nagrody. 

2. Kwota przyznanej nagrody nie jest wyższa niż 2 000 zł. 

3. Wypłaty nagrody dokonuje się jednorazowo przelewem na rachunek bankowy lub w inny sposób 

wskazany przez wnioskodawcę we wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

§ 4. Kandydatów do nagrody zgłaszają: 

1) rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego kandydata; 

2) zainteresowany, pełnoletni kandydat; 

3) dyrektor instytucji kultury; 

4) dyrektor placówki oświatowej; 

5) Burmistrz Goliny. 

§ 5. 1. Wzór wniosku o udzielenie nagrody stanowi załącznik do uchwały. 

2. Wnioski w sprawie przyznania nagród i wyróżnień przedkłada do podjęcia decyzji Burmistrzowi Goliny 

pracownik merytoryczny Urzędu Miejskiego w Golinie. 

3. Formę przyznanego wyróżnienia lub wysokość przyznanej nagrody oraz termin i miejsce jej wręczenia 

ustala Burmistrz Goliny. 

4. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za całokształt działalności i jeden raz 

za to samo osiągnięcie. 

§ 6. 1. Do wniosku należy dołączyć: 

1) dokumenty potwierdzające najistotniejsze osiągnięcia kandydata do nagrody (katalogi z wystaw 

indywidualnych, reprodukcje prac, recenzje, kserokopie artykułów, płyty CD/DVD z nagranymi 

koncertami, występami, kserokopie dyplomów itp.); 
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2) opinię lub zaświadczenie jednej z następujących osób: rektora, prorektora, dziekana lub wykładowcy 

wyższej uczelni artystycznej, dyrektora szkoły lub szkoły artystycznej, nauczyciela, dyrektora miejskiej 

instytucji kultury, opiekuna grupy artystycznej; 

3) uzasadnienie wniosku, zawierające szczegółowy opis osiągnięć, za które nagroda ma być przyznana, lub 

informację dotyczącą całokształtu dotychczasowej działalności. 

2. Wnioski o przyznanie nagrody za dany rok składa się do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. 

W przypadku składania wniosku drogą pocztową, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. 

3. Złożone wnioski podlegają weryfikacji pod względem formalnym przez pracownika merytorycznego 

Urzędu Miejskiego w Golinie. 

4. W razie stwierdzenia braków formalnych, wnioskodawca ma prawo do ich usunięcia w terminie 7 dni 

roboczych od dnia powiadomienia. 

5. Wnioski pozostają bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) pisemnego cofnięcia przez wnioskodawcę, 

2) pisemnej rezygnacji kandydata, 

3) braków formalnych, jeśli nie usunięto ich w terminie. 

§ 7. 1. Wnioski w sprawie przyznania nagrody, po formalnej weryfikacji przedkłada Burmistrzowi Goliny 

pracownik merytoryczny Urzędu Miejskiego w Golinie.  

2. Nagrody przyznaje Burmistrz Goliny, ustalając jej wysokość. 

3. Termin i miejsce wręczenia nagrody ustala Burmistrz Goliny. 

4. Wykaz osób i podmiotów nagrodzonych jest publikowany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Golinie. 

§ 8. Kandydatowi może być przyznana tylko jedna nagroda pochodząca z budżetu Gminy Golina w danym 

roku kalendarzowym, niezależnie od ilości i doniosłości osiągnięć w danym okresie. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

 

Wojciech Wojdyński 
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