
UCHWAŁA NR XII/130/2015
RADY MIASTA ZAMOŚĆ

z dnia 26 października 2015 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j.Dz.U.z 2015 r., poz.1515) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.Dz.U.z 2012 r.poz.406, z późn.zm.) Rada Miasta Zamość uchwala, 
co następuje:

§ 1. Ustanawia się doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury, zwane dalej „nagrodami”.

§ 2. Szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania nagród określa „Regulamin przyznawania dorocznych 
nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury”, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 4. Tracą moc Uchwały: Nr IX/131/99 Rady Miejskiej Zamościa z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie 
określenia zasad i trybu przyznawania nagród Prezydenta Miasta Zamość za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz ich wysokości, Nr XLI/405/10 Rady 
Miejskiej w Zamościu z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/131/99 Rady Miejskiej 
Zamościa z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród Prezydenta Miasta 
Zamość za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz ich 
wysokości , Nr XLIII/420/10 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr XLI/405/10 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/131/99 
Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 2 czerwca 1999 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Zamość

Jan Wojciech Matwiejczuk

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 listopada 2015 r.

Poz. 3545



       Załącznik do Uchwały Nr XII/130/2015 

       Rady Miasta Zamość 

       z dnia 26 października 2015 r. 

 

 

Regulamin przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 

 

§ 1. Prezydent Miasta Zamość z inicjatywy własnej lub na wniosek uprawnionych podmiotów,            

o których mowa w § 5, przyznaje nagrody osobom fizycznym i prawnym oraz innym podmiotom,       

w tym zespołom i jednostkom organizacyjnym, których statutowy zakres działalności obejmuje 

zadania z dziedziny kultury i sztuki. 

§ 2. 1.Nagrody przyznawane są we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki o istotnym znaczeniu dla 

rozwoju działalności kulturalnej Miasta Zamość, w szczególności: 

1) w dziedzinie twórczości artystycznej, 

2) za popularyzację i upowszechnianie kultury, 

3) za ochronę dóbr kultury, 

4) za pielęgnowanie i ochronę tradycji, 

5) za całokształt działalności kulturalnej, 

6) z okazji jubileuszy zawodowych i twórczych. 

oraz  

7) za promocję i wsparcie finansowe kultury i sztuki. 

2. Przy ocenie osiągnięć kandydata do nagrody bierze się pod uwagę charakter jego dokonań i ich 

znaczenie dla kultury lub rangę osiągnięć w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania 

lub ochrony kultury, a w szczególności wkład w rozwój kultury miasta Zamość, promowanie miasta 

w Polsce i poza granicami, a także przyczynianie się do rozwoju życia kulturalnego i kształtowania 

tożsamości lokalnej. 

§ 3. 1.  Nagrody mogą być indywidualne lub zbiorowe. 

2. Nagrody indywidualne przyznawane są  osobom fizycznym w formie nagród finansowych, 

rzeczowych. 

3. Nagrody zbiorowe przyznawane są  osobom prawnym oraz innym podmiotom, w tym zespołom       

i jednostkom organizacyjnym, w formie nagród rzeczowych. 

4. Nagrodę stanowią również statuetki: Ambasadora, Animatora i Sponsora Kultury Miasta Zamość. 

5. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie. 

6. Nagroda za całokształt działalności, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 5, może być przyznana tylko 

jeden raz tej samej osobie lub podmiotowi, o których mowa w § 1. 

7. Pozostałe nagrody przyznane na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 1 - 4 i 6-7 mogą być przyznane w danym 

roku tylko raz tej samej osobie lub podmiotowi, o których mowa w § 1. 

§ 4. Nagrody przyznawane i wypłacane są w trakcie całego roku budżetowego do wyczerpania 

środków przewidzianych na ten cel w uchwale budżetowej na dany rok, w dziale 921 - kultura  

i ochrona dziedzictwa narodowego. 

§ 5. Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie nagród są: 

1) samorządowe instytucje kultury, 

2)organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w zakresie kultury i sztuki, 

3)osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 

kościołów i związków wyznaniowych, których statutową działalność obejmują zadania w zakresie 

kultury i sztuki, 

4)szkoły artystyczne, 

5)inne podmioty, których statutowy zakres działalności obejmuje zadania w dziedzinie kultury            

i sztuki.  

§ 6.1.Wnioski w sprawie przyznania nagród przyjmowane są w trakcie całego roku kalendarzowego. 
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2. Wzór formularza Wniosku o przyznanie dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury określa załącznik do regulaminu. 

3. Wnioski o których mowa w ust.2 należy składać w siedzibie komórki organizacyjnej Urzędu Miasta 

Zamość właściwej do spraw kultury. 

§ 7. 1. Nagrody przyznaje Prezydent Miasta Zamość, po zasięgnięciu opinii Kapituły Nagrody             

i Stypendium Prezydenta Miasta Zamość w zakresie kultury i sztuki.  

2. Kapituła Nagrody i Stypendium Prezydenta Miasta Zamość dokonuje oceny formalnej                     

i merytorycznej wniosków oraz rekomenduje Prezydentowi Miasta Zamość kandydatów do nagród 

oraz ich wysokości. 

3. Skład oraz zasady działania Kapituły Nagrody i Stypendium Prezydenta Miasta Zamość określa 

Prezydent Miasta Zamość w drodze zarządzenia. 

§ 8. W razie stwierdzenia braków formalnych oraz niewystarczającego uzasadnienia złożonego 

wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 10 dni od dnia otrzymania 

wezwania. 

§ 9. Wniosek nie podlega rozpatrzeniu w razie: 

1)pisemnego wycofania wniosku przez wnioskodawcę, 

2)śmierci osoby, której dotyczy wniosek, 

3)braków formalnych wniosku, o ile nie zostały usunięte w terminie przewidzianym w § 8, 

4)wyczerpania środków finansowych, o których mowa w § 4. 

§ 10. Informację o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości i zamieszcza             

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zamość – www.bip.zamosc.pl oraz  na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Zamość – www.zamosc.pl. 
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     Załącznik do Regulaminu przyznawania dorocznych  

nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

                                                                             upowszechniania i ochrony kultury 

 

 

 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOROCZNEJ NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE 

TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY KULTURY 

 
 

I. WNIOSKODAWCA 

1. Pełna nazwa: ………………………………………………………………..…………………… 

2. Adres (kod pocztowy i miejscowość, ulica, telefon,e-mail): 

…………………………………………………………………………………………................

........................................................................................................................................................ 

II. DANE OSOBOWE KANDYDATA/DANE ZESPOŁU/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ 

 

1. Imię i nazwisko kandydata/nazwa zespołu/jednostki organizacyjnej: 

………………………………….……………………………………………………………………. 

2. Numer PESEL: ………………………………………………………………………………….. 

3. Data i miejsce urodzenia/data i miejsce założenia zespołu/jednostki organizacyjnej: 

………………………………………………………………………………………………….……. 

4. Dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail): 

………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………………….…. 

5. Numer konta bankowego (tylko w przypadku złożenia wniosku o przyznanie nagrody osobie 

fizycznej): 

………………………………………………………………………………………….…………….. 

6. Adres Urzędu Skarbowego: 

………………………………………………………………………………………………….…….. 
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III. DZIEDZINA, W KTÓREJ WNIOSKUJE SIĘ O NAGRODĘ (na podstawie § 2 ust.1 

Uchwały Nr …… Rady Miasta Zamość…… z dnia ……….): 

……………………………………………………………………………………………….………. 

 

IV. UZASADNIENIE WNIOSKU: 

1. Charakterystyka dotychczasowej działalności kandydata/zespołu/jednostki organizacyjnej: 

 

…………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………………………. 

2. Informacja o wybitnych osiągnięciach, za które nagroda ma być przyznana: 

……………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………….. 

3. Inne przyznane do tej pory nagrody/wyróżnienia/odznaczenia: 

……………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………….. 

4. Planowany termin wręczenia nagrody: 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Data złożenia wniosku 

 

………………………………….. 

Podpis (-y) osoby (osób) 

 upoważnionych do składania oświadczeń woli 

 w imieniu wnioskodawcy 

 

……………………………… 
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Oświadczenie 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przyznaniem nagrody, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. 

poz.1182, z późn.zm.). Prezydent Miasta Zamość zastrzega sobie prawo weryfikacji danych 

zamieszczonych we wniosku. 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w sprawach związanych z przyznaną nagrodą, 

zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.  

z 2006 r. Nr 90, poz.631 z późn. zm.) 

 

Oświadczam, że zostałem (-am) poinformowany (-a), że: 

1) administratorem zebranych danych osobowych jest Prezydent Miasta Zamość – Rynek Wielki 13, 

22-400 Zamość; 

2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z przyznaniem nagrody; 

3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celach związanych  

z przeprowadzanymi kontrolami; 

4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości przyznania nagrody na podstawie Uchwały Rady Miasta Zamość; 

5) przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

 

 

Podpis kandydata do nagrody 

(w przypadku wniosku o przyznanie nagrody osobie fizycznej) 

 

 

……………………………………… 
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