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UCHWALA NR .................. ..
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia .................. .. 2022 r.

w sprawie zmiany regulaminu przyznawania nagréd Prezydenta Miasta Gliwice za osiqgnigcia
w dzledzinie twdrczoéci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Na podstawie art. I8 ust. 2 pkt 15, art. 40 usl. 1, art. 42 ustawy zdnia 8 marca I990 r. osamorzqdzie
grninnym (t.j. Dz.U. 22022 r. poz. 559 z p6‘/Zn. zm.) oraz art. 7a ustawy zdnia 25 paidziemika I991 r.
o organizowamiu i prowadzeniu dzialalnoéci kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z péin. zm.), na wniosek
Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastqpuje:

§ 1. Zmienié mlqcznik do uchwaly nr XXXIX/828/2013 Rady Miejskiej wGliwicach zdnia 19 grudnia
2013 r. w sprawie ustanowicnia dorocznych nag:-éd Prezydenta Miasta Gliwice za osiqgxxiqcia w dziedzinie
twérczoéci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

§ 2. Wykonanie uchwaly powicrza sig Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 3. Zmieniony regulamin stanowi zalqcznik do niniejszej uchwaly.

§4.Uchwala wchodzi wzycic po uplywie l4dni od dnia jej ogloszcnia wDzienniku Urz<;dowym
Wojewddztwa $lqskiego.
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Zalqcznik do uchwaly Nr .................. ..
Rady Miasta Cdiwice
z dnia.................. .2022 r.

Regummin pp-zyznawanla nagréd Prezydenta Miasta Gliwice za 0sia1gni¢cia w dziedzinic tw6rczo§ci
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

§1_1_Nini¢j5zy regulamin okr_eéla szczegdlowe warunki itryb przyznawania nagrdd za osiqgniqcia
w dziedzinie wvérczoscl £l1'l'y5tyCZl‘1B_], upowszechniama i ochrony kultury.

2.Ilek1-oé w niniej§z){m regula}min_ie_stosow§my_j§st zwrot ,,|-.\agroda", rozumie sir; przez to nagrodv;
Prezydema Miasta Glxwnce za os1s,gmq>cm w dzxedznrue lworczosm B11)/St}'CZl‘lBj, upowszechniania iochrony
kultury.

3_Nag1-Qda zostala UStflnO§N§0l13.'WCB|U wyréirnienia, uhonorowania oraz wyraienia uznania dla Qgéb
ipodmion-3w, ktére przyczymajq su; do tworzema, upowszechmama, l'OZWO_|ll lpromocji kultury miasta
Gliwice.

4. Nagrody przyznawane sq przez Prezydenta Miasta Gliwice za:
I) calokszlalt dzialalnoéci artystycznej,
2) osiqgniqzcia twdrcze w poprzednim roku,
3) osiqgniqcia w zakresie tworzenia, organizowania i upowszechniania kultury.

5. W zaleznoéci 0d _charakteru ziozonych wnioskéw wdanym roku nagrody przyznane mogq zostaé
w naswpuj qcych kategorlach:
])tw6rcZ0§é 3;-tystylczna — za osiqgnigcifz twércze, za doroldek artystyczny ZLlWzglQd11ie|1ie|11 udzial-L]

wkgnkursach, festlwalach, przeglqdach |lp. Iub za stworzeme clziela artystycznego, wydawniqwa lub
publikacji;

2) upowszechniflnie kultury — za stworzenie wydarzenia kulturalnego, zaangazowanic wpracq na rzecz
kuhu,-y, jg] upowszechpianie, za wspieranie'mlody§h talentéw zterenu_ miasta Gliwice, ala1<2/2
zaangazowanie w edukac_|¢ artyslyczna | wklad w 111I;€gTaC_]¢ lokalnej spolecznoém;

3) och,-om, ku|f;u|'y -‘ za z_aa11gazowanie w utrzymanie, rozwéj ipromocjr; dorobku kulturowego miasta
Gliwice lub stworzeme ]JI‘0_]6klU kulturalnego z zakresu ochrony dzuzdzictwa kulturowego Gliwi¢_

4) mlodzi W5;-cy - za Osiqgniqcia w dzialalnoéci twérczej, dla oséb, ktére w dniu skladania wniosku nie mialy
ukoflczonycll 30 la!-
5_ Nagmdy prZyZI‘l8W8.fl6 sq raz w roku.
7, Nagrody majq charakter finansowy lub honorowy.

§2. 1_Nagr0d&1110i€'. zoslaé przyznana:

I) osobie flzycznej zamieszkalej na terenie miasta Gliwice,
2) osobic prawnej lub innemu podmiotowi, majacemu siedzibr; na terenie miasta Gliwice.

2_()3obQm ml? ilnnym E>odmioton1 §poza'Gli_wic l— wprzypadku gdy swoje dziahmia twdrcze bqdi
animatm-skie 1-ea11_w_;u_!q wGl1w1cach bqdz tyml dzlalmuaml przysluiyly 51:; do mzslawiania miagla Gliwice
w kmju lub/i 3,5 gramcq — mozc zostaé przyznana nagroda honorowa.

3_ Nagmda za caldksztfal-t dzia_lalnd§ci artystycznej fuozfle zostaé przyznana danemu kandydatowi tylko raz.
Niniejsze ograniczem_e fuc bq,dz1e_m1alo zastosowanla do nagrdd za caloksztalt dzialalnoéci artystycznej
pfzyznanygh przed WB_]§C1BIT| w zyme przedmiotowego regulaminu.

4, Przyznanie nagrody maze nastqpié z inicjatywy wlasnej Prezydenta Miasta Gliwice lub na wniggekj
1) instytucji kultIJl‘}'=
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2) szkoly o profilu artystycznym,
3) uczelni,
4) zwiqzku twérczego, stowarzyszenia, fundacji i innych podmiotdw dzialajqcyclx w sferze kultury,
5) indywidualnych tworcdw,
6) radnych Rady Miasta Gliwice.

5. W przypadku przyznania nagrody z inicjatywy wlasnej Prezydcnta Miasta Gliwice nie stosuje siq; zapisow
§ 3-5.

§ 3. 1. Zgloszenia do nagrody dokonujo sir; poprzez zloienie pisemnego wniosku.

2. Wnioski o przyznanie nagrody skladanc sq po ogloszeniu naboru wnioskow zawierajqccgo informacje
o terminie i miejscu ich skladania, warunkaoh udzialu w procedurze, terminie rozstrzygniqcia.

3. Ogloszcnio o naborze wnioskéw publikowane jest w Biuletynie lnformacji Publicznej oraz na stronie
internetowej miasta.

4. Do ogloszenia 0 naborze wnioskow zalqczazmy jest wzor wniosku, okreélony przez Prczydcnta Miasta
w drodze zarzadzcnia.

5. Wniosck o przyznanie nagrody powinien zawioraé:
1)dane osobowe kandydata (imio, nazwisko, aktualny adres zamieszkania, dane kontaktowe) lub nazwe;

poclmiotu z adresem siedziby i danymi kontaktowymi;
2) dane wnioskodawcy (nazwa, adres, done kontaktowe);
3) informacje dotyczqce caloksztaltu dotychczasowej dzialalnoéoi (dotyczy nag:-dd za calokszlall) lub

infonnacje dotyozqce osiqgnioé w roku ubieglym (dotyczy nagrod za rok poprzedni);
4) uzasadnienie wniosku, zawierajqce wskazanie miejskiego, regionalnego, ogolnopolskiego badi

miodzynarodowego charakteru dzialalnoéci lub osizygnioég
5) oéwiadozonic kandydata owyraieniu zgody na przetwarzanie igromadzenie danych osobowych celem

przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wnioskow o przyznanic nagrody;
6) oéwiadczenie wnioskodawcy, 20 wszystkie informacje w zloiouym wniosku sq aktualnc i zgodne ze stanem

prawnym i faktycznym na dzicfi jego zioienia;
7) podpis wnioskodawcy (w przypadku osob prawnych, jednostek organizacyjnych — podpisy osob

ropremnlujqcych dany podmiot).

6. Zloienie wniosku o przyznanie nagrody niejest rownoznaczne zjej przyznaniem.

§ 4. 1. Zlozonc wnioski podlegajq weryfikacji pod wzglodcm formalnym.

2. W razie stwierdzenia brakéw formalnych wnioskodawca jest zobowiqzany do ich usuniqcia w terminie
7 dni od dnia powiadomienia.

3. Wniosek pozostaje bez rozpoznania w przypadku:
I) zlozenia po terminie,
2) zloienia przez. podmiot nieuprawniflfly,

3) pisemnego wycofalfia przez wnioskodawc¢;,

4) llieuzupfihlienia brakéw formalnych w wyznaczonym terminie.
4. Wnioski spolniajqco wymogi formalne podlegajq ocenie. merytorycznej na podstawie informacji w nich

zawartych oraz dolqozoncj do nich dodatkowej dokumentacji (w przypadku jej dolqczenin).

§ 5. I. Wnioski 0 przyznanie nagrody opiniuje komisja.
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2. Komisjo powoluje corocznic Prezydent Miasta Gliwice w skladzie:
1) trzeoh przedstawicieii Prezydenta Miasta, w tym przewodniczqcy;
2) dwéch przedstawicieli komisji Rady Miasta wiaéciwej do spraw kultury;
3) dwdch przedstawicieli érodowiska artystyczncgo. wybranych spoéréd laureatéw dotychczasowych edycji

nagréd.
3. Czlonkowie komisji polniq swoje funkcje spolecznie.
4. Posiedzenie komisji uwaia sio za waZne,jezcli uczestniczy w nim co najmniej 5 z 7 czlonkow.
5. W pracach komisji nie moie bran’: udzialu Osoba, ktdra pozostaje zkandydatem do nagrocly w takim

stosunku prawnym lub faktycznym, ktory moze powodowaé wqtpliwoéé co do jej bozstroiuioéci,
w szczegdlnoéciz

-jest osobq wchodzqoq w sklad organow statutowych podmiotéw biorqcych udzial w konkursie;
-jest czionkicm, przedstawicielem, wolontariuszem lub pracownikicm podmiotdw biorqcych udziai

wkonkursie;
~pozostaje 2: osobami fizycznymi bqdi zwiqzanymi z podmiotami biorqcymi udziai w konkursie w zwiqzku

maizeiiskiiii, w stosunku pOl<l‘6WiOfiSlW8 lub powinowactwa do drugiego stopnia ijest zwiqzana z nimi z tylulu
przysposobienia, opieki lub kurateli.

6. W celu pozyskania dodatkowych opinii komisja moze zaproponowaé udzial w obradach z glosem
doradczym osobie niobodaccj jej oz-lonkiem, a bqdqcej ekspertem w danej clziedzinie sztuki.

7. Do zadafi komisji nalezy:
1) opiniowanie wnioskéw,
2) rekomendowanie Prezydentowi Miasta Gliwice kandydatow do nagrody wraz zpropozycjq wysokoéci

nagrod pioniqinycla.
8. Komisja moze odstqpié od zaproponowania kandydatur do nagrody wdanym roku W poszczegoinych

kategoriach, jezeli zaden ze zgioszonych wnioskéw nio spclnia wymogow formalnych bqdz merytorycznych.
9. Z posiedzenia komisji sporzqdza siq protokol.

§ 6. 1. Decyzjc-,1 0 przyznaniu nagrod podejmuje Prezyclent Miasta po zapoznaniu siq; z protokoiem komisji.

2. Do czasu zatwierdzenia wynikéw konkursu przez Prezydenta Miasta Gliwice wyniki obrad komisji sq
niejawne.

3. Wysokoéé i liczba nagrod jest ustalana przez Prezydenta Miasta na podstawie propozycji zloionej przez
l<01‘l1iSj¢.

4. Nagrody wypiacane sq ze érodkow budzetu miasta w ramach ogolnej puli érodkow przeznaczonych na ten
col.

S. Decyzja podjota przez Prezydenta Miasta Gliwice jest ostateczna i nie przysluguje od niej odwolanic.
6. Informacja 0 przyznanych nagrodach publikowanajest W Biuletynie lnformacji Publicznej oraz na stronie

internetowej miasta.
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Uzasadnienie
Wprowadzonie nowego regulaminu dolyczqcego nagrod Prezydenta Miasta Gliwice za osiqgniocia

w dzicdzinic twérczoéci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury jest odpowiedziq na poslulaty co do
poszozegdlnych jego zapisdw zglaszane przcz czionkow komisji, radnych i wnioskodawcow.

Dodano kategoriq ,,Miodzi twc'>rcy”, wprowadzono dodatkowc zapisy dolyczqce osob wyréznionych oraz
przyznawania nagrod za calokszta-lt dzialalnoéci artystycznej, zmodyfikowano katalog podmiotdw
uprawniorlych do skladania wnioskéw. Ponadto doprecyzowano, jakic informacje powinien zawieraé wniosck
o przyzmmie nagrody, oraz zasady pracy komisji.

Trcéé uchwaly zostala poddana procedurze konsultacji spolecznyoh, ktorc odby-ly sio w terminie od 9 do
23 czerwca 2022 r. na podstawie zarzqdzcnia Prezydenta Miasta nr PM-6042/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r.

ZaSt@['mP"*"‘-’Y-‘d ni Mi. ta

EW“ 01.. 117.. znzz
i

'\iai;;ie|n|k V ydzmu
Kuliu ' pnrlu

‘3iF-EH."-"i 7;)|1(ir'rwvsk:=-!\l;-\w|'piil~

1:1: 2E6Al95D-13 14-48213-BA8B~243l§l89BCCE4. Piojaki - "_ Slruna 1


