ucHWAtA NR XXIX / 26 / 2017

MDY MIASTAWLOCLAWEK
zdnia27 lutego 2017 r.
zmieniaj4ca uchwalg w sprawie szczeg6lowych warunk6w i trybu pzyznawania dorocznych
nagr6d Prezydenta Miasta Wloclawek za.T:,i::-r.r:r;
tw6rczo5ci artystycznej,

l.r',:finie
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samozqdzie gminnym (Dz. u,
22016 r. poz.446i poz. 1579) onz aft.7a ustawy z dnia 25 pa2dziernika '1991 r. o organizowaniu
prowadzeniu dzialalno6ci kulturalnej (Dz. U.
z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423, z 2015 r.

i

z

poz. 337, po2.1505 oraz z 2016 r. poz. 1020).

uchwala sie, co nastepuje:

$ 1. W uchwale nrXXXl12l2013

Rady Miasta Woclawek

z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie

szczeg6lowych warunk6w i trybu pzyznawania dorocznych nagrod Prezydenta Miasta Woclawek

za osiqgnigcia w dziedzinie twdrczo5ci artystycznei, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. Uz.
Woj. Kuj. Pom. p02.1236) wprowadza sig nastgpujqce zmiany:

1) w$ 1. ust.'1. otzymuje bzmienie:
"1.

Ustanawia sig doroczne nagrody Prezydenta Miasta Woclawek za osiqgnigcia w dziedzinie

tw6rczo6ci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zwane dalej

2)

w $ 3. ust.1. pkt. 2 otzymuje bzmienie:

"2)

"Laur

Prezydenta"

wydazenie-organizator wydazenia, imprezy lub cyklu imprez, kt6re mialy szczeg6lne

znaczenie dla kultury Wloclawka";
3) w $ 3 ust. 1. pkt.3 otzymuje bzmienie:

,3) debiut roku - osoba, kt6ra zadebiutowala w popzednim roku wyr62niajqc siq

swojq

dzialalnoSciE";

a) w$3

ust.3 otzymuje bzmienie:

,,3. W poszczeg6lnych kategoriach i dziedzinach mo2e
i

byi pzyznana jedna nagroda

pieniQ2na

jedna zeczowa';

5) w $ 3 dodaje siq ust. 5 w bzmieniu:
,,5. Za szczeg6lne zaanga2owanie w upowszechnianie kultury w mie6cie Woclawek mo2e by6

payznana nagroda zeczowa".
6) Zalqcznik do uchwaly otzymuje bzmienie okreSlone w zalqczniku do niniejszej uchwaly.
$ 2. Wykonanie uchwaly powieza sig Prezydentowi Miasta Wloclawek.
'14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzgdowym
$ 3, 1. Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie

Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomoSci popaez ogloszenie w Biuletynie Informacji
Publicznei Uzedu Miasta Wloclawek.

Wicepaewodniczqcy

Zalacznik
do Uchwaly Nr XXlX26i2017

:::t!t',ffsfi!?l

WNIOSEK
w sprawie pnyznania nagrody Prezydenta Miasta Wloclawek za osiqgnigcia
w dziedzinie tw6rczoici artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

l. Informacje o wnioskodawcy:

2. Adres, telefon. e-mail

ll. Dane dotyczqce kandydata do nagrody:
1. lmig i nazwisko lub nazwa stowazyszenia, instytucji, klubu

2. Dane kontaktowe kandydata (adres korespondencyjny, telefon, e-mail)

lll. Kategoria:

lV. Uzasadnienie wniosku:
lnfomacja na temat osiqgntQt kandydata, we wskazanej kategoii, uwzglgdniajqca m.in.:
w kategoii Tw6tcy i Debiut toku - liczbQ i poziom dziel attysucznych i prcjekt6w kuftwakych np. Wstaw, Wanych
utworow, plyt, wykonanych konceft'w i innych, ktore nogqbyC udokunentowane rccenzjami, opiniani, rckonendacjami,

>

>

nagrodami, wyrbznieniani oraz ich zasieg @tQdzynarodowy, ogolnopolski, wojewodzki, lokalny itp.)
w kategoii Wydatzenie lub organiator wydarzenia- liczba osob uczestniczqcwh, zasiQg Watzenia (miSdzynaad,wy,
og6lnopolski, wojew\dzki, lokalny itp.), cyklicnos,, ptzyznane wyftznienia, nagrcdy, rckonendacje itp.

(opis uzasadnienia mozna rczszetzyC naksymalnie do 1 stmny A4)

V. ZalEczniki-:

Rekomendacje, opinie, kopie dyplomow itp.
z ustawqz dnia 29.08.1997 o ochrcnie

zriqzkuz eedun

dan$h osobo|4/ch (Dz.U. z 2016

t.

ndprzetwaaanieduychosobowych w

konkwsowq

Podpis $rnioskodawcy

Miejscowosc, data zlo2enia wniosku
zgdQ na kandydowanie w

Miasla Wbdawek za osiagngcia w

upowueclniania i Mrcny kuftury onz wynaan zgde na p^elwazanb danych osabowych zgodnE z ustsrJq z dnia 29.08.1997 o ochtonie danych

osobwch

'

(Dz.U. z 2016 t. poz.922)

i.lpil r'"iva.t,
Zalqczniki winny byi ponunercwane itryale polqczone z Wnioskiem

; ;;;;";;

Uzasadnienie

Wniesienie pod obrady Rady Miasta Woclawek uchwaly zmieniajqcej uchwalg

w

sprawie

i

trybu pzyznawania dorocznych nagr6d Prezydenta Miasta Woclawek
za osiqgniqcia w dledzinie tw6rczo5ci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury jest efektem
szczegolowych warunk6w

zglaszanych uwag czlonk6w Kapituly.
Proponowane zmiany dotycz4 m.in.: uzupelnienia danych we wniosku, dodano nazwg nagrody
Prezydenta", zhieniono nazwg kategorii Odkrycie roku na Debiut roku oraz okre5lono mo2liwo56
"Laur
przyznania nagrody zeczowej za szczeg6lne upowszechnianie kultury w miescie Woclawek.
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