
Uchwała Nr 87/XI/2019 

Rady Miejskiej Gostyninie 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 377/LXXII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie  

z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych 

nagród Gminy Miasta Gostynina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w zw. z art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r.  

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983; zm.: Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1608 oraz z 2019 r. poz. 115 i poz. 730), Rada Miejska w Gostyninie uchwala,  

co następuje: 

 

§1 

W Regulaminie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród 

Gminy Miasta Gostynina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 

i ochrony kultury, będącym załącznikiem do uchwały Nr 377/LXXII/2018 Rady Miejskiej 

w Gostyninie z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

dorocznych nagród Gminy Miasta Gostynina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony Kultury wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nagrody, o których mowa w §1 ust.1 przyznaje Burmistrz Miasta Gostynina z własnej  

       inicjatywy lub na wniosek: 

1) Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, 

2) instytucji kultury, 

3) szkół wyższych, 

4) organizacji pozarządowych, działających w dziedzinie kultury.”; 

2) §4 otrzymuje brzmienie:  

 „1. Wnioski o przyznanie nagród rozpatruje Komisja do spraw przyznawania dorocznych   

       nagród Miasta Gostynina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,   

       upowszechniania i ochrony kultury, powoływana przez Burmistrza Miasta Gostynina,  

       zwana dalej Komisją. 

2. W skład Komisji wchodzi: 

1) osoba desygnowana przez Burmistrza Miasta Gostynina jako przewodniczący, 

2) osoba desygnowana przez Skarbnika Miasta jako członek, 

3) dwóch radnych rekomendowanych przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu. 

3. Do zadań Komisji należy: 

 1) rozpatrywanie wniosków pod względem merytorycznym, 

 2) proponowanie laureatów, 

 3) przedstawienie propozycji wysokości nagród finansowych. 

4. Komisja dokonuje wszelkich rozstrzygnięć przy obecności przynajmniej połowy składu 

Komisji. 

5. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny. 

6. Obrady Komisji są niejawne. 



7. Komisja określa liczbę oraz wysokość przyznanych nagród, w zależności od środków 

finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta Gostynina. 

8. Wyniki swych prac Komisja przedstawia, w formie protokołu, Burmistrzowi Miasta 

Gostynina i Radzie Miejskiej. Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji. 

9. Ostateczną decyzję co do przyznania i wysokości nagrody podejmuje Burmistrz Miasta 

Gostynina. 

10. Rozstrzygnięcie Burmistrza Miasta Gostynina jest ostateczne. 

11. Kandydaci są powiadamiani o wyniku rozpatrzenia wniosków w formie pisemnej lub 

drogą elektroniczną. 

12. Obsługę organizacyjną Komisji zapewnia komórka organizacyjna Urzędu Miasta 

Gostynina właściwa ds. kultury.”. 

 

§3 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

 

§4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Andrzej Hubert Reder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

 

Zgodnie z art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1608 oraz z 2019 

r. poz. 115 i poz. 730) jednostka samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, określa szczegółowe 

warunki i tryb przyznawania nagród w dziedzinie  twórczości artystycznej upowszechniania 

i ochrony kultury, biorąc pod uwagę charakter działalności osoby fizycznej lub prawnej oraz 

uzyskane osiągnięcia w tym zakresie.  

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany w zakresie składu Komisji i decyzyjności Burmistrza 

odnośnie przyznawania nagród. Zgodnie z proponowanymi zmianami, to do Burmistrza ostatecznie 

należy decyzja co do przyznania nagrody i jej wysokości. 

 

 

 

 


