UCHWAŁA NR XV/104/11
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie ustanowienia nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta oraz określenia trybu
i zasad ich przyznawania
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 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; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.
420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr
21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) w związku z §25 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej
Bolesławiec z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Miasta Bolesławiec (Dz. Urzęd. Woj. Dolnośląskiego
z 2003 r. Nr 16 poz. 449 ze zmianami Dz. Urzęd. Woj. Dolnośląskiego z 2003 r. Nr 83 poz. 1732, z 2004 r. Nr 36
poz. 656, z 2007 r. Nr 12 poz. 103, z 2009 r. Nr 2 poz. 38)
Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się nagrody Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta.
2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:
1) Nagroda Prezydenta Miasta  nagroda o charakterze pieniężnym
2) Nagroda Honorowa  o charakterze niepieniężnym.
3. Nagrody Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta przyznawane są raz w roku.
4. Nagrody Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta mogą być przyznawane indywidualnie lub
zespołowo.
§ 2. Nagrody Prezydenta Miasta za promocję miasta przyznaje się osobom fizycznym, prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.
§ 3. 1. Nagrody Prezydenta Miasta przyznawane są za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, rozwoju nauki, za wybitne wyniki uzyskiwane w sporcie oraz
inicjatywy społeczne, przyczyniające się do promocji miasta.
2. Nagrody Honorowe przyznawane są za wspieranie działań i inicjatyw w dziedzinie życia społecznego,
ochrony zdrowia, przedsiębiorczości, twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, rozwoju nauki
oraz sportu, przyczyniających się do promocji miasta.
3. Przyznanie nagrody potwierdza się statuetką.
§ 4. 1. Nagrody przyznaje Prezydent Miasta Bolesławiec na wniosek uprawnionych podmiotów, po
zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Bolesławiec.
2. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Bolesławiec przedstawia swoją opinię Prezydentowi Miasta
Bolesławiec.
3. Decyzję o przyznaniu nagrody i jej wysokości podejmuje w formie zarządzenia Prezydent Miasta
Bolesławiec, po zapoznaniu się z opinią Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Bolesławiec.
4. Nominatów do nagród honorowych wyłania Prezydent Miasta Bolesławiec.
5. Zarządzenie o przyznaniu nagród podaje się do publicznej wiadomości
§ 5. 1. Wnioski o przyznanie nagród składa się w Urzędzie Miasta Bolesławiec, w terminie do dnia 31 grudnia
każdego roku.
2. Uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie nagród są:
1) Prezydent Miasta Bolesławiec,
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2) Rada Miasta Bolesławiec oraz komisje Rady Miasta Bolesławiec,
3) instytucje kultury, stowarzyszenia i związki twórcze,
4) agencje artystyczne i stowarzyszenia społecznokulturalne,
5) redakcje lokalnych pism, radia i telewizji,
6) wydawnictwa,
7) placówki oświatowe,
8) stowarzyszenia i organizacje naukowe i naukowobadawcze,
9) kluby, stowarzyszenia i organizacje sportowe,
10) organizacje społeczne i samorządowe
11) samorządy, organy i jednostki samorządów.
3. Wnioski o przyznanie nagród powinny zawierać:
1) dane osobowe kandydata (imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, NIP i PESEL) lub
nazwę i adres siedziby, NIP i REGON, numer konta bankowego, nazwę i adres banku, nazwę oraz adres
właściwego Urzędu Skarbowego, wraz ze zgodą osoby fizycznej na przetwarzanie jej danych osobowych.
2) informację o działalności kandydata, szczegółowe uzasadnienie zawierające informację o wyróżniających
dokonaniach na przestrzeni roku, w którym składany jest wniosek ze szczególnym uwzględnieniem promocji
miasta i inicjatyw realizowanych na jego rzecz.
4. Wnioski mogą
multimedialnymi.

być
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dokumentami
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lub
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5. Formularz wniosku stanowi załącznik do uchwały i dostępny jest w Urzędzie Miasta Bolesławiec oraz na
stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec.
6. Osoby fizyczne i sami zainteresowani otrzymaniem nagrody nie są uprawnieni do składania wniosków
o przyznanie nagród.
7. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 1 lub przez osobę nieuprawnioną pozostają bez
rozpatrzenia.
8. Wnioski nie zawierające danych określonych w ust. 3 zostaną zwrócone wnioskodawcy do uzupełnienia.
9. Wnioski nie uzupełnione pozostają bez rozpatrzenia.
10. Dane osobowe zawarte we wnioskach nie mogą być przetwarzane i wykorzystane do innych celów niż
przyznanie nagród.
§ 6. 1. Nagrody Prezydenta Miasta przyznawane są przez Prezydenta Miasta Bolesławiec w ramach środków
określonych w corocznym budżecie gminy oraz po spełnieniu warunków określonych w niniejszej uchwale.
2. Wysokość nagrody pieniężnej nie może być niższa niż 50% corocznie ustalanego minimalnego
wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego przez Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej "Monitor Polski" zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) i nie wyższa niż trzynastokrotność tego
wynagrodzenia.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XLIV/363/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2009 roku w sprawie
ustanowienia nagród kulturalnych, naukowych, sportowych i honorowych Prezydenta Miasta Bolesławiec oraz
zasad i trybu ich przyznawania.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
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Przewodniczący Rady Miasta
Józef Pokładek
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Uzasadnienie
Pierwsze nagrody wręczono w 1997 roku za promocję miasta w 1996 roku. Od tego czasu wielu mieszkańców,
wiele organizacji, stowarzyszeń, klubów, instytucji i przedsiębiorstw wyróżnionych zostało za szczególne
osiągnięcia,
przyczyniające
się
do
promocji
miasta.
Z uwagi zatem na długoletnią historię nagród i systematycznie poszerzające się spektrum działań w zakresie
promocji miasta mieszkańców, twórców i artystów, pracowników i społecznych animatorów życia kulturalnego,
uczniów i studentów, sportowców, trenerów i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności
sportowej, instytucji, stowarzyszeń i związków twórców, klubów, stowarzyszeń i związków sportowych, jednostek
organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz grup inicjatywnych, koniecznym stało się szczegółowe
uregulowanie zasad i trybu przyznawania nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta.
TG
Załącznik do Uchwały Nr XV/104/11
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 26 października 2011 r.
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