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UCHWAŁA NR VII/26/15
RADY GMINY CZERWIN
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie przyznawania nagród Wójta Gminy Czerwin
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustanawia się nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania
i ochrony kultury zwane „Nagrodami Wójta Gminy Czerwin”.
§ 2. Nagrody mogą być nagrodami finansowymi lub rzeczowymi przyznawanymi w ramach środków
przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Czerwin.
§ 3.1. Szczegółowy regulamin przyznawania nagród, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do uchwały.
2. Wnioski o przyznanie nagród składa się na formularzu, którego wzór określi w drodze zarządzenia Wójt.
§ 4. Nagrody Wójta Gminy Czerwin za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz
upowszechniania i ochrony kultury wręczane są podczas sesji Rady Gminy lub podczas innych uroczystości.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady:
Radosław Grabowski
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Załącznik do Uchwały Nr VII/26/15
Rady Gminy Czerwin
z dnia 29 maja 2015 r.
Regulamin przyznawania Nagród Wójta Gminy Czerwin
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
§ 1.
Nagrody Wójta Gminy Czerwin ustanowione są na podstawie art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.).
§ 2.
1. Nagrody przyznawane są przez Wójta Gminy Czerwin za wybitne osiągnięcia w dziedzinie:
1) twórczości artystycznej,
2) upowszechniania kultury,
3) ochrony kultury.
2. Nagrody Wójta Gminy Czerwin zwane dalej Nagrodami, przyznawane są za całokształt działalności lub
osiągnięcia w roku poprzednim o istotnym znaczeniu.
§ 3.
1. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym – laureatom konkursów, olimpiad, festiwali,
przeglądów lub innych form współzawodnictwa w dziedzinie kultury organizowanych przez inne instytucje lub
jednostki organizacyjne oraz za wieloletnią twórczość artystyczną lub działalność w dziedzinie
upowszechniania i ochrony kultury.
2. Nagrody mogą być przyznane mającym związek z Gminą Czerwin osobom fizycznym lub prawnym,
a także innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.
§ 4.
Wójt Gminy Czerwin może przyznawać Nagrody z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) instytucji kultury,
2) dyrektorów szkół samorządowych,
3) związków, fundacji i stowarzyszeń działających w sferze kultury,
4) organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,
5) przedstawicieli środowisk twórczych,
6) właściwej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Czerwin,
7) każdego Radnego, który zwróci się z takim wnioskiem do Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki
Społecznej.
§ 5.
Do nagród można zgłaszać osoby/podmioty zamieszkałe lub mające siedzibę na terenie Gminy Czerwin lub
osoby/podmioty zamieszkałe lub mające siedzibę poza jej granicami, które mają szczególne zasługi w ramach
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla społeczności Gminy Czerwin i jej promocji.
§ 6.
1. Zgłoszenie powinno być przedstawione na osobnym formularzu. Wzór takiego wniosku określi Wójt
w drodze zarządzenia.
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2. Formularz powinien być wypełniony czytelnie, zawierać zwięzły opis zasług kandydata
z udokumentowaną charakterystyką osiągnięć będących podstawą zgłoszenia kandydatury. Do wniosku można
dołączyć inne materiały dokumentujące osiągnięcia zgłoszonego kandydata np: foldery, ulotki, fotografie,
wycinki prasowe itp.
3. Wniosek w sprawie przyznania nagród należy składać na adres Urzędu Gminy Czerwin w terminie od
2 stycznia do 30 kwietnia każdego roku.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioski można składać w terminie innym, niż określony
w § 6 ust. 3.
5. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie
7 dni od dnia powiadomienia.
6. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1) złożenia po terminie,
2) cofnięcia przez wnioskodawcę,
3) rezygnacji kandydata,
4) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.
§ 7.
1. Wnioski rozpatruje komisja w skład której wchodzą:
1) członkowie komisji do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej,
2) przedstawiciel administracji gminy w charakterze Sekretarza Komisji.
2. Komisja rozpatruje wnioski w terminie do 21 dni.
3. Do zadań Komisji należy:
1) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków,
2) przedstawianie propozycji finansowych.
§ 8.
Kandydat oceniany jest na podstawie następujących kryteriów:
1) liczba i poziom dzieł artystycznych i projektów kulturalnych np.; wystaw, wydawanych utworów,
nagranych płyt, wykonanych koncertów i innych, udokumentowanych np: recenzjami, opiniami,
rekomendacjami, nagrodami, wyróżnieniami, udziałem w konkursach, festiwalach itp. oraz ich zasięg
(wojewódzki, ogólnopolski, międzynarodowy),
2) zaangażowanie w działania artystyczne i kulturalne na rzecz Gminy Czerwin i jej mieszkańców,
3) aspekt promocyjny w działalności twórczej lub animatorskiej.
§ 9.
1. W zależności od charakteru złożonych wniosków w danym roku, Komisja proponuje nagrody
w następujących kategoriach:
1) twórczości artystycznej - za szczególne osiągnięcia twórcze, za dorobek artystyczny o istotnym znaczeniu
ze szczególnym uwzględnieniem udziału w konkursach, festiwalach, przeglądach itp. lub za stworzenie
szczególnego dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji,
2) upowszechniania kultury - za stworzenie szczególnego wydarzenia kulturalnego, zaangażowanie w pracę
na rzecz kultury, jej upowszechnianie, za wspieranie młodych talentów z terenu Gminy Czerwin, a także
zaangażowanie w edukację artystyczną i wkład w integrację lokalną społeczności,
3) ochrony kultury - za zaangażowanie w utrzymanie, rozwój i promocję dorobku kulturowego Gminy
Czerwin lub stworzenie szczególnego projektu kulturalnego z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego
Gminy Czerwin.
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2. Komisja może odstąpić od zaproponowania laureata w danym roku, jeżeli uzna, że żaden ze zgłoszonych
kandydatów nie spełnia kryteriów formalnych bądź merytorycznych.
§ 10.
Wyniki pracy Komisji są przedstawiane do akceptacji Wójtowi Gminy Czerwin.
§ 11.
1. Ilość i wysokość nagród określa Wójt Gminy Czerwin.
2. Wysokość nagrody Wójta Gminy Czerwin może być przyznana w kwocie od 500 do 2500 zł brutto.
3. Środki na nagrody będą corocznie zapewniane w budżecie Gminy Czerwin. Nagroda za całokształt
działalności może być przyznana tej samej osobie lub grupie osób tylko jeden raz.
4. Każda spośród nagrodzonych osób może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.
Przewodniczący Rady:
Radosław Grabowski

