
UCHWAŁA NR XXIV/134/2020 
RADY GMINY TURAWA 

z dnia 22 października 2020 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród za szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wysokości tych 

nagród 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
2020 poz. 713) oraz art. 7 a ust. 1 i ust. 3 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 194) Rada Gminy w Turawie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 
i  ochrony kultury. 

§ 2.  Szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania nagród określa "Regulamin określający zasady i tryb 
przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w  dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 
i  ochrony kultury oraz wysokości tych nagród", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w  życie po upływie 14  dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa 

 
 

Sobczyk Robert 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/134/2020 
Rady Gminy Turawa 

z dnia 22 października 2020 r. 

Regulamin określający zasady i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Gminy Turawa oraz wysokość tych nagród. 

§ 1. 1.  Regulamin reguluje zasady i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia w  dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Gminy Turawa oraz ich wysokość. 

2. Wójt Gminy Turawa przyznaje nagrodę, o której mowa w pkt. 1 raz w roku. 

§ 2. 1.  Nagrody mogą być przyznane osobom fizycznym i  podmiotom za szczególne osiągnięcia 
w dziedzinie kultury na rzecz gminy w dziedzinach: 

1) twórczości artystycznej w szczególności: 

a) twórczości literackiej, plastycznej, muzycznej, teatralnej, fotograficznej, filmowej, choreograficznej, 

2) upowszechniania i ochrony kultury w szczególności: 

a) realizacji wartościowych pod względem artystycznych, edukacyjnych i upowszechnieniowym 
– programów i przedsięwzięć kulturalnych, 

b) upowszechnianiu czytelnictwa, muzealnictwa, muzyki, teatru, plastyki, tańca, fotografii i filmu oraz 
popularyzacji wiedzy, 

c) inicjowaniu nowatorskich form życia społeczno – kulturalnego, 

d) ochronie dziedzictwa kultury. 

§ 3. 1.  Kandydat do nagrody Wójta Gminy Turawa powinien spełniać następujące kryteria: 

a) jest mieszkańcem lub działa na terenie gminy Turawa, 

b) realizować działania na najwyższym poziomie z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania 
kultury i ochronie dóbr na rzecz gminy Turawa, 

c) czynnie uczestniczyć w licznych wydarzeniach artystycznych na terenie gminy i poza jej granicami. 

§ 4. 1.  Nagrody mogą być przyznawane za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe. 

2. Nagrody mogą otrzymać osoby fizyczne lub prawne oraz inne podmioty. 

3. Nagrody mogą być przyznawane za całokształt działalności lub za osiągnięcia o istotnym charakterze. 

4. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tylko jeden raz. 

5. Nagroda za konkretne osiągnięcie może być przyznana tylko jeden raz. 

6. Nagroda może być przyznana temu samemu podmiotowi nie częściej niż raz na dwa lata. 

§ 5. 1.  Nagrody przyznaje Wójt Gminy Turawa z  własnej inicjatywy lub na wniosek: 

a) właściwej komisji Rady Gminy w Turawie, 

b) instytucji kultury, 

c) związków i stowarzyszeń zawodowych, twórczych i kulturalnych działających na terenie gminy Turawa, 

d) innych jednostek organizacyjnych, których statutowy zakres merytoryczny obejmuje zadania w dziedzinie 
upowszechniania kultury i sztuki, 

e) co najmniej 30 mieszkańców gminy Turawa, 

2. Wniosek, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu powinien zawierać: 

a) oznaczenie podmiotu składającego wniosek, 
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b) dane osobowe kandydata lub kandydatów do nagrody (imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce 
zamieszkania, nr telefonu) lub nazwę instytucji wytypowanej do nagrody wraz z danymi kontaktowymi, 

c) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informację o osiągnięciu, za które 
nagroda ma być przyznana, 

d) uzasadnienie wniosku wskazujące na dorobek i osiągnięcia kandydata, charakter i rangę jego działalności 
oraz jego znaczenie dla kultury lokalnej, 

e) Wnioski mogą być uzupełnione o dokumentację fotograficzną oraz inne dokumenty np. dyplomy 
i wyróżnienia zdobyte w konkursach i festiwalach i innych wydarzeniach o zasięgu wojewódzkim, 
ogólnopolskim lub międzynarodowym. 

§ 6. 1.  Wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Turawa, o którym mowa w § 4 ust.  2 składa się do 
30 kwietnia każdego roku w Urzędzie Gminy w Turawie. 

2. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 
7 dni od dnia powiadomienia o brakach formalnych wniosku. 

3. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

a) złożenia po terminie, 

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

§ 7. 1.  Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Wójt w  oparciu o  opinie Komisji Opiniującej. 

2. Skład Komisji Opiniującej określa w swoim zarządzeniu Wójt Gminy Turawa. 

3. Komisja Opiniująca przedkłada Wójtowi Gminy Turawa protokół z propozycją imiennego podziału 
nagród w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia. 

4. Wójt Gminy Turawa zatwierdza protokół w terminie do 14 dni od dnia jego przedłożenia, podpisanie 
protokołu jest jednoznaczne z przyznaniem nagród. 

5. Wójt Gminy Turawa może nie przyznać żadnej nagrody w przypadku uznania, że żadna z kandydatur 
nie zasługuje na nagrodę. 

§ 8. 1.  Wysokość nagrody za osiągnięcia indywidualne w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury nie  może przekraczać przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w  sferze 
budżetowej za rok poprzedni, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski". 

2. Wysokość (wartość) nagrody zespołowej  w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury nie może przekraczać trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sferze 
budżetowej za rok poprzedni, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski". 

§ 9. Nagrody wręcza Wójt Gminy Turawa lub upoważniona przez niego osoba podczas sesji Rady Gminy 
lub innych ważnych uroczystościach kulturalnych do końca września danego roku. 

§ 10. Informacje o  przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty.
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Załącznika Nr 1 

do regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia  
w  dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i  ochrony kultury oraz wysokości tychnagród 
stanowiącego załącznik do uchwały nr  XXIV/134/2020 Rady Gminy Turawa z dnia 22 października 
2020 r.  

W N I O S E K 

o przyznanie nagrody Wójta Gminy Turawa za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za całokształt / za rok* ................... 

WNIOSKODAWCA: 

1. Nazwa wnioskodawcy: 

 

2. Adres, telefon, fax: 

 

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA DO NAGRODY WÓJTA GMINY TURAWA: 

1. Imię i nazwisko lub nazwa klubu, stowarzyszenia, instytucji* 

 

2. Data i miejsce urodzenia*: 

 

3. Adres zamieszkania / siedziby, nr telefonu* 

 

4. Informacja o zrzeszeniu/ nie zrzeszeniu kandydata* 

 

5. Nazwa i adres stowarzyszenia, klubu, instytucji kulturalnej - którego członkiem jest kandydat* 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI LUB INFORMACJA 
O OSIĄGNIĘCIU, ZA KTÓRE NAGRODA MA BYĆ PRZYZNANA: 

 
 
 

UZASADNIENIE WNIOSKU WSKAZUJĄCE NA DOROBEK I OSIĄGNIĘCIA KANDYDATA, 
CHARAKTER I RANGĘ JEGO DZIAŁALNOŚCI ORAZ JEGO ZNACZENIE DLA KULTURY 
LOKALNEJ: 

 
 
 
 

* niepotrzebne skreślić 

..................................................... 

pieczątka i podpis wnioskodawcy 

UZASADNIENIE WYBORU 
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..................................................... 

podpis Przewodniczącego Komisji Opiniującej
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