UCHWAŁA NR XXX/334/2012
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 30 maja 2012 r.
w sprawie ustanowienia Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Nagrody
Honorowej „Mecenas Kultury-Gorzów Przystań”.
Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 ze zm.) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
Wprowadzenie
§ 1. 1. W celu inspirowania i promowania osiągnięć w sferze kultury Miasta Gorzowa Wlkp.
ustanawia się Nagrodę Kulturalną Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Jest ona najwyższym
wyróżnieniem Miasta w dziedzinie kultury.
2. Nagroda może być przyznawana we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki, zarówno za
osiągnięcia artystyczne, jak i sukcesy w organizacji kultury, upowszechnianiu jej wartości oraz edukacji
kulturalnej.
§ 2. W celu uhonorowania osób lub podmiotów wspierających i promujących kulturę w Gorzowie
Wlkp. ustanawia się Nagrodę Honorową „Mecenas Kultury-Gorzów Przystań”.
§ 3. 1. Nagrody, o których mowa w § 1 i 2 niniejszej uchwały, przyznaje Prezydent Miasta Gorzowa
Wlkp. na wniosek Kapituły Nagrody Kulturalnej i Nagrody Honorowej, zwanej dalej „Kapitułą”.
2. Skład Kapituły oraz tryb jej pracy określa zarządzeniem Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
3. Kapituła jest organem doradczym Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 4. Wzór wniosku o Nagrodę Kulturalną Prezydenta Miasta i Nagrodę Honorową „Mecenas KulturyGorzów Przystań” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 5. Nagrody są uroczyście wręczane podczas Inauguracji Sezonu Kulturalnego.
Rozdział 2.
Zasady przyznawania Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 6. 1. Nagroda Kulturalna może być przyznawana pełnoletniej osobie fizycznej lub podmiotom,
w szczególności:
1) stowarzyszeniu,
2) fundacji,
3) instytucji kultury,
4) związkowi twórczemu,
5) zespołowi artystycznemu.
2. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. przyznaje maksymalnie dwie Nagrody Kulturalne w jednym roku
kalendarzowym. Prezydent Miasta wskazuje laureatów Nagrody Kulturalnej spośród trzech kandydatur
rekomendowanych przez Kapitułę.
3. Kapituła wskazuje kandydatów do Nagrody Kulturalnej w głosowaniu tajnym.
§ 7. 1. Wniosek o Nagrodę Kulturalną może złożyć pełnoletni mieszkaniec Gorzowa Wlkp. lub
podmiot, który posiada siedzibę na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) dane osobowe kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wyłonienia
kandydatów do nagrody,
2) dane osobowe wnioskodawcy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
wyłonienia kandydatów do nagrody,
3) uzasadnienie wniosku poparte dokumentacją,
4) do wniosku można dołączyć kserokopie lub pliki w wersji elektronicznej .
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 nie podlegają zwrotowi.
4. Wniosek należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4
lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
w terminie podawanym każdego roku do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
5. O terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.
6. Wniosek złożony po wyznaczonym terminie nie podlega rozpatrzeniu.
7. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymogów określonych w ust. 2 lub zostanie przesłany
w innej formie niż formularz, o którym mowa w § 4, nie podlega rozpatrzeniu.
§ 8. 1. Nagrodę Kulturalną stanowi pamiątkowa statuetka oraz kwota pieniężna.
2. Wysokość nagrody pieniężnej nie może przekroczyć pięciokrotnego wynagrodzenia za rok
poprzedni, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w trybie przepisów
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Rozdział 3.
Zasady przyznawania Nagrody Honorowej „Mecenas Kultury-Gorzów Przystań”
§ 9. 1. Nagroda Honorowa „Mecenas Kultury-Gorzów Przystań” może być przyznawana pełnoletniej
osobie fizycznej lub podmiotom wyróżniającym się we wspieraniu i promowaniu życia kulturalnego
Gorzowa Wlkp.
2. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. przyznaje jedną Nagrodę Honorową w jednym roku
kalendarzowym. Prezydent Miasta wskazuje laureata Nagrody Honorowej spośród dwóch kandydatur
rekomendowanych przez Kapitułę.
3. Kapituła wskazuje kandydatów do Nagrody Honorowej w głosowaniu tajnym.
§ 10. 1. Wniosek o Nagrodę Honorową może złożyć pełnoletni mieszkaniec Gorzowa Wlkp. lub
podmiot, który posiada siedzibę na terenie Gorzowa Wlkp.
2. Wniosek powinien zawierać w szczególności:
1) dane osobowe kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wyłonienia
kandydatów do nagrody,
2) dane osobowe wnioskodawcy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
wyłonienia kandydatów do nagrody,
3) uzasadnienie wniosku poparte dokumentacją,
4) do wniosku można dołączyć kserokopie lub pliki w wersji elektronicznej .
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 nie podlegają zwrotowi.
4. Wniosek należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4
lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
w terminie podawanym każdego roku do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
5. O terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.
6. Wniosek złożony po wyznaczonym terminie nie podlega rozpatrzeniu.

7. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymogów określonych w ust. 2 lub zostanie przesłany
w innej formie niż formularz, o którym mowa w § 4, nie podlega rozpatrzeniu.
§ 11. 1. Nagrodę Honorową stanowi nadanie przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. tytułu
„Mecenas Kultury-Gorzów Przystań”.
Rozdział 4.
Postanowienia końcowe
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 13. Traci moc Uchwała Nr LXII/1155/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie ustanowienia Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta
Jerzy Sobolewski

Załącznik do Uchwały
Nr XXX/334/2012
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 maja 2012 r.
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A. Rodzaj wniosku (zaznacz odpowiednio wstawiając krzyżyk)
1

Wniosek o Nagrodę Kulturalną

Data otwarcia koperty
Podpis sekretarza Komisji

Wniosek o Nagrodę Honorową
„Mecenas Kultury - Gorzów Przystań”

1a

B. informacje o wnioskodawcy
2

Imię i nazwisko/ nazwa

5

Adres zamieszkania/ siedziba

3

Telefon kontaktowy

4 Adres e-mail

Ulica/nr domu/nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

C. informacje o kandydacie
6

Imię i nazwisko/ nazwa

7

Telefon kontaktowy

9

PESEL (w przypadku os. fizycznej)

10

Nr konta/bank

11 Adres zamieszkania/ siedziby

Ulica/nr domu/nr lokalu

Kod pocztowy

D. uzasadnienie

Miejscowość

8

Adres e-mail

E. Lista załączników

F. Oświadczenia
Świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej potwierdzam prawdziwość danych wpisanych
we wniosku.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz udostępnianie, utrwalanie moich danych osobowych,
zawartych we wniosku, przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.)

13

Podpis wnioskodawcy,
data:

14

Podpis kandydata
do Nagrody, data:

