UCHWAŁA NR XXXIII/406/08
RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU
z dnia 27 października 2008 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich
wysokości.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr
138, poz.974, Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i art. 7a ust. 3 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z
2001 r. Nr 13, poz.123, z 2002 r. Nr 41, poz.364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568
i Nr 213, poz.2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz.1091 i
Nr 132, poz.1111 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Nagrody mogą być przyznawane w uznaniu całokształtu działalności lub za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury na
terenie Miasta Białegostoku.
2. Nagrody mogą być przyznawane indywidualnie lub zbiorowo.
3. Ustanowienie nagród następuje na mocy odrębnej uchwały.
§ 2. Nagrody przyznawane są przez Prezydenta Miasta Białegostoku.
§ 3. 1. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie lub
grupie osób tylko jeden raz.
2. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo
osiągnięcie.
§ 4. 1. Nagrody przyznawane są z urzędu lub w oparciu o składane wnioski.
2. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać:
1) instytucje kultury,
2) związki lub stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne,
3) redakcje środków masowego przekazu,
4) jednostki oświatowe,
5) inne podmioty prowadzące działalność kulturalną,
6) organy administracji publicznej.
3. Wnioski o przyznanie nagrody mogą również składać mieszkańcy miasta
Białegostoku.
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§ 5. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
1) dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres,
2) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o
osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana,
3) uzasadnienie wniosku, zawierające opis działań kandydata na rzecz kultury Miasta
Białegostoku lub osiągnięć i ich znaczenia dla kultury.
§ 6. 1. Wnioski w sprawie przyznania nagród składa się w terminach podanych w sposób
zwyczajowo przyjęty do publicznej wiadomości.
2. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich
usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.
3. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
1) złożenia po terminie,
2) rezygnacji wnioskodawcy z występowania o nagrodę,
3) nie usunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie.
§ 7. 1. W celu opiniowania wniosków, proponowania osoby laureata lub laureatów oraz
przedstawiania propozycji co do wysokości przyznawanych nagród Prezydent Miasta
Białegostoku powołuje komisje, zwane Kapitułami nagrody.
2. Zasady i tryb działania Kapituły określa Prezydent Miasta Białegostoku w drodze
zarządzenia.
3. Po otrzymaniu opinii Kapituły Prezydent Miasta Białegostoku rozstrzyga o
przyznaniu nagrody.
§ 8. Informacje o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości.
§ 9. Nagrody wypłacane są w ramach budżetu Miasta Białegostoku, określonego uchwałą
budżetową na dany rok dla działu 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
§ 10. 1. Liczbę i wysokość nagród ustala się przed przystąpieniem do ich rozdziału.
2. Najwyższa kwota przyznanej nagrody nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej
dziesięciokrotnemu przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w gospodarce narodowej za
rok poprzedni, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
§ 11. Prezydent Miasta Białegostoku przedkłada corocznie informację o przyznanych
nagrodach oraz ich wysokości Radzie Miejskiej Białegostoku, w terminie do 30 kwietnia roku
następującego po roku, w którym nagroda została przyznana.
§ 12. Stwierdza się utratę mocy obowiązującej uchwały Nr XIX/249/99 Rady Miejskiej
Białegostoku z dnia 25 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i
wysokości przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
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upowszechniania i ochrony kultury, zmienionej uchwałą Nr XVIII/182/07 Rady Miejskiej
Białegostoku z dnia 29 października 2007 r.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzimierz Leszek Kusak
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