
UCHWAŁA NR L/361/2018

RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie ustanowienia oraz określenia szczegółowych warunków przyznawania dorocznej nagrody za 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 862 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzesku 
uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Ustanawia się doroczną nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury. Nagroda może być przyznana jeden raz w roku kalendarzowym.

2. Nagroda jest przyznawana w uznaniu zasług w rozwoju twórczości artystycznej lub kulturalnej, oraz 
promowanie Gminy Brzesko poprzez osiągane sukcesy artystyczne.

3. Nagrodę przyznaje Burmistrz Brzeska na wspólny wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Brzesku i Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku. Wniosek z uzasadnieniem 
powinien zawierać także zgodę kandydata do nagrody na przetwarzanie danych osobowych i upublicznienie 
wizerunku.

§ 2. 

Nagrodę przyznaje się na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

§ 3. 

1. Nagroda może mieć formę pieniężną lub rzeczową.

2. Formę oraz wysokość nagrody ustala Burmistrz Brzeska.

§ 4. 

1. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać w szczególności:

1) imię i nazwisko lub nazwę kandydata do nagrody i jego adres zamieszkania lub siedziby;

2) uzasadnienie zawierające informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacji 
o osiągnięciach, za które nagroda ma być przyznana;

2. Do wniosku mogą być dołączone załączniki w postaci dokumentów potwierdzających dorobek kandydata do 
nagrody.

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.
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§ 6. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk
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