
UCHWAŁA NR X/88/2015
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY

z dnia 21 września 2015 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Burmistrza Miasta 
Dębicy – Żagle Kultury za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 

i ochrony kultury

Na podstawie art.18 ust.2 pkt i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz.406 z późn. zm.), Rada 
Miejska w Dębicy  uchwala, co następuje:

§ 1. 
1. Ustanawia się doroczne nagrody Burmistrza Miasta Dębicy – Żagle Kultury  za osiągnięcia 

w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

2. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagród, o których mowa w ust. 1 określa Regulamin 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębica.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Dębicy

Szczepan Mroczek
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                                                                                                                           Załącznik do Uchwały Nr X/88/2015 

                                                                                                                           Rady Miejskiej w Dębicy  

                                                                                                                           z dnia 21 września 2015 r. 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA  DOROCZNYCH NAGRÓD BURMISTRZA MIASTA DĘBICY –ŻAGLE KULTURY  ZA 

OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY KULTURY 

 

 

§ 1. 1. Nagrody Burmistrza Miasta Dębicy – Żagle Kultury, zwane dalej nagrodami przyznaje się za osiągnięcia  

w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury lub całokształt działalności. Nagrody 

mogą być przyznawane za szczególne osiągnięcia z dziedziny twórczości artystycznej, animatora kultury, 

ochrony kultury, mecenasa kultury, wydarzenia kulturalnego, instytucji kultury. 

2. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym (twórcy, animatorzy, artyści, pracownicy dębickich   

instytucji kultury) stale zamieszkałym na terenie miasta Dębica lub osobom prawnym i innym podmiotom, 

mającym siedzibę na terenie miasta Dębica. 

3. Nagrody mogą być  przyznawane  raz w roku w liczbie nie większej niż trzy. 

4. Nagrody przyznawane są tylko raz dla podmiotów określonych w § 1 ust. 2. 

§ 2. 1. Nagrody mogą mieć charakter honorowy lub pieniężny (laureaci mogą otrzymać statuetkę Żagle Kultury, 

list gratulacyjny w tym jedna z nagród może być finansowa). 

2. Lista laureatów wraz z listą nagród jest zatwierdzana przez Burmistrza Miasta Dębicy na podstawie 

propozycji złożonej przez Kapitułę, o której mowa w § 5. 

3. Nagrody w formie pieniężnej wypłacane są ze środków budżetu miasta z ogólnej puli środków 

przeznaczonych na ten cel. 

§ 3. Kandydatów do nagrody może zgłaszać Burmistrz Miasta Dębicy z inicjatywy własnej lub następujące 

podmioty: 

1. Instytucje kultury, 

2. placówki oświatowe, 

3. komisja kultury Rady Miejskiej, 

4. związki twórcze, stowarzyszenia kulturalne i społeczne, 

5. fundacje i organizacje pozarządowe, 

6. przedstawiciele środowisk twórczych, 

7. organizatorzy instytucji kultury. 

§ 4.1. Ogłoszenie z terminem i sposobem zgłaszania kandydatur publikowane będzie  na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Dębicy i  w Biuletynie Informacji Publicznej. 

2. Wniosek powinien zawierać: 

a) dane osobowe kandydata ( kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres, 

b) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności ( dotyczy nagród za całokształt) lub 

informacje dotyczące szczególnych osiągnięć w roku ubiegłym ( dotyczy nagród za rok poprzedni), 

c) uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie miejskiego, regionalnego, ogólnokrajowego bądź 

międzynarodowego charakteru działalności lub osiągnięć oraz ich znaczenie dla kultury. 

 

3. Wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

4. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni 

od dnia powiadomienia. 

5. Wnioski należy składać do Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Dębicy przed upływem terminu 

wskazanego w ogłoszeniu. 
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6. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku: 

a)  złożenia po terminie, 

b) cofnięcia przez wnioskodawcę, 

c) rezygnacji kandydata, 

d) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie. 

§ 5.1.W celu wyłonienia kandydatów do nagród Burmistrz Miasta Dębicy powołuje corocznie Kapitułę 

w składzie: 

- dwóch przedstawicieli Burmistrza Miasta Dębicy; w tym V-ce Burmistrza jako Przewodniczącego 

Kapituły 

- dwóch przedstawicieli wskazanych przez Przewodniczącego, w tym przedstawiciela Komisji Kultury 

Rady Miejskiej, 

- dwóch przedstawicieli środowiska kultury, 

- sekretarza Kapituły (bez prawa głosu). 

2. Do zadań Kapituły należy: 

a) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków, kierując się wymogami wynikającymi z § 1 ust. 2 oraz 

kryteriami opisanymi w § 6, 

b) przedstawienie propozycji listy nagród.                                                                                                                                                  

§ 6. Kandydat oceniany jest na podstawie następujących kryteriów: 

a) liczba i poziom dzieł artystycznych i projektów kulturalnych np. wystaw, wydanych 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), 

b) zaangażowanie w działania artystyczne i kulturalne na rzecz miasta i mieszkańców, 

c) aspekt promocyjny w działalności twórczej lub animatorskiej. 

§ 7. Wyniki pracy Kapituły są przedstawiane do akceptacji Burmistrzowi Miasta Dębicy. Ostateczny wykaz 

laureatów i nagród zatwierdza Burmistrz Miasta Dębicy. 

§ 8. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Burmistrz Miasta Dębicy i dokonuje aktu wręczenia podczas 

oficjalnej uroczystości: dorocznego święta miasta „Dni Dębicy” lub podczas innej,  godnej okazji (święta 

działaczy kultury, zakończenia roku szkolnego, święta państwowego). 
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                                                                                        Załącznik do Regulaminu  przyznawania nagród 

Burmistrza  Miasta  Dębicy -„ŻAGLE KULTURY”  

                                                                                                    

 

                                                                                   

                                                                                                                  Dębica, ……………………………………… 

 

                                                                                                 Burmistrz Miasta Dębicy 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRÓD 

BURMISTRZA MIASTA DĘBICY - „ŻAGLE KULTURY” 

                      ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, UPOWSZECHNIANIA 

I OCHRONY KULTURY 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pełna nazwa organizacji pozarządowej ( instytucji kultury) organu jednostki samorządu terytorialnego 

składającego wniosek ( imię i nazwisko osoby -  osób) składającej wniosek * 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres i telefon wnioskodawcy 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko osoby fizycznej ( nazwa jednostki organizacyjnej) nazwa osoby prawnej* 

nominowanej do nagrody 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres i siedziba zgłaszanego kandydata 

Wnioskodawca zgłasza w/w kandydata do nagrody za: całokształt działalności w dziedzinie kultury lub 

osiągnięcia w roku ubiegłym.* 

                                                       UZASADNIENIE: 

Informacja dotycząca osiągnięć zgłaszanego kandydata:  za całokształt działalności lub osiągnięcia w roku 

ubiegłym z uwzględnieniem: 

a) zasięgu osiągnięć – międzynarodowy, ogólnopolski, regionalny * 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) znaczenia osiągnięć dla rozwoju promocji kultury 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) znaczenia osiągnięć dla edukacji kulturalnej 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

d) znaczenie osiągnięć dla rozwoju twórczości artystycznej 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e) inne 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

                                                                                          ……………………………………………………………… 

                                                                                               Podpis (podpisy) wnioskodawcy 

 
• właściwe podkreślić 
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