Uchwała nr XXX/304/05
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 31 maja 2005r.
w sprawie: uchwalenia regulaminu w sprawie przyznawania nagród
i

wyróŜnień

w

dziedzinie

sportu

upowszechniania i ochrony kultury.

oraz

twórczości

artystycznej,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku
z art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (tj. z 2001r. Dz. U. Nr
81, poz. 889 ze zm.) oraz

art. 7a

ustawy z dnia 25 października 1991r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 13, poz.
123 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska uchwala Regulamin w sprawie zasad i trybu przyznawania

nagród i wyróŜnień oraz ich wysokości w dziedzinie sportu, nagród i ich wysokości
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, w tym

nadawania tytułów „Mecenasa Sportu Słubic” i „Mecenasa Kultury Słubic” stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały .

§ 2. Traci moc uchwała RM nr XI/109/03 z dnia 28 października 2003r.

w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagrody „Słubiczanin Roku” oraz
nagród w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik do uchwały nr XXX/304/05
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 31 maja 2005r.

Regulamin w sprawie zasad i trybu przyznawania
nagród i wyróŜnień oraz ich wysokości w dziedzinie sportu,
nagród i ich wysokości w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury,
w tym nadawania tytułów
„Mecenasa Sportu Słubic” i „Mecenasa Kultury Słubic”
Rozdział 1
Zasady przyznawania nagród i wyróŜnień oraz ich wysokości
w dziedzinie sportu, w tym nadawania tytułu
„Mecenasa Sportu Słubic”
§ 1.

1. Rada Miejska przyznaje nagrody finansowe zawodnikom w kategorii juniorów za

osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym

lub krajowym oraz wyróŜnienia trenerom i działaczom zasłuŜonym w osiąganiu tych
wyników, polegające na:

1) zdobyciu medalowego miejsca w zawodach sportowych rangi mistrzostw Polski
i

wyŜszej, organizowanych przez ogólnopolskie związki sportowe w ramach

oficjalnych rozgrywek,

2) zdobyciu pierwszej nagrody lub równorzędnej w zawodach sportowych

organizowanych przez szkolne związki sportowe lub inne jednostki o zasięgu
krajowym,

3) zakwalifikowaniu

się

do

kadry

w spotkaniach międzynarodowych,

narodowej

i/lub

reprezentowanie

Polski

2. Wysokość nagrody finansowej uzaleŜniona będzie od kwoty uchwalonej na dany
rok budŜetowy w budŜecie Gminy.

3. WyróŜnieniami są puchary i dyplomy.

4. Opis i formę graficzną dyplomów określi Burmistrz Słubic odrębnym zarządzeniem.

2

§ 2.

1. Rada Miejska przyznaje nagrody honorowe nadając tytuł „Mecenasa Sportu
Słubic”

i/lub przyznając nagrodę finansową, pełnoletnim osobom fizycznym oraz

osobom prawnym i podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej wspierającym
kulturę fizyczną i sport finansowo i/lub organizacyjnie,
-

za

największy

wkład

finansowy

we

współfinansowanie

podmiotów

lub

przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu związanych

ze Słubicami oceniany według najwyŜszego wkładu liczonego w kwotach
bezwzględnych,

- za najciekawszą formę i efektywność tegoŜ mecenatu ustaloną według najlepszego
lub niekonwencjonalnego pomysłu, ciągłości mecenatu nad jednym podmiotem
lub przedsięwzięciem,

2. Tytuł „Mecenasa Sportu Słubic” przyznawany jest corocznie za poprzedni rok
kalendarzowy.

3. Dokumentem potwierdzającym fakt nadania tytułu „Mecenasa Sportu Słubic” jest
akt nadania, który jest odzwierciedleniem danych z uchwały Rady Miejskiej.

4. Laureaci mają prawo korzystania z tytułu „Mecenasa Sportu Słubic” przez okres
roku od momentu uzyskania tytułu.

§ 3.

Nagrody, o których mowa w § 1 i § 2, Rada Miejska przyznaje z inicjatywy własnej
lub na wniosek podmiotów z terenu Słubic:
1) ośrodka sportu i rekreacji,
2) szkół,

3) związków i stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu.

Rozdział 2
Zasady przyznawania nagród i ich wysokości
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury, w tym nadawania tytułu
„Mecenasa Kultury Słubic”
§ 4.

1. Rada Miejska przyznaje nagrody finansowe twórcom lub animatorom kultury

związanym ze środowiskiem słubickim za całokształt działalności lub osiągnięć
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o istotnym znaczeniu w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury, polegające na:

1) otrzymaniu jednej z głównych nagród w konkursie o zasięgu ponad
wojewódzkim,

2) treść i obronę pracy magisterskiej lub naukowej związanej ze Słubicami jeśli
została ona wykorzystana w działalności naukowej lub opublikowana,

3) udokumentowanym dorobku artystycznym polegającym na uczestnictwie
w konkursach, wystawach, festiwalach na co najmniej szczeblu krajowym,

2. Wysokość nagrody uzaleŜniona będzie od kwoty uchwalonej na dany rok
budŜetowy w budŜecie Gminy.

3. Nagroda za całokształt działalności moŜe być przyznana tej samej osobie lub
grupie osób tylko jeden raz.

§ 5.

1. Rada Miejska przyznaje nagrody honorowe nadając tytuł „Mecenasa Kultury
Słubic” i/lub przyznając nagrody finansowe, pełnoletnim osobom fizycznym, osobom
prawnym i podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej wspierającym kulturę
finansowo i organizacyjnie,
-

za

największy

wkład

finansowy

we

współfinansowanie

przedsięwzięć z zakresu twórczości artystycznej,

podmiotów

lub

upowszechniania i ochrony

kultury związanych ze Słubicami oceniany według najwyŜszego wkładu liczonego
w kwotach bezwzględnych,

- za najciekawszą formę i efektywność tegoŜ mecenatu ustaloną według najlepszego
lub niekonwencjonalnego pomysłu, ciągłości mecenatu nad jednym podmiotem
lub przedsięwzięciem.

2. Tytuł „Mecenasa Kultury Słubic” przyznawany jest corocznie za poprzedni rok
kalendarzowy.

3. Dokumentem potwierdzającym fakt nadania tytułu „Mecenasa Kultury Słubic” jest
akt nadania, który jest odzwierciedleniem danych z uchwały Rady Miejskiej.

4. Laureaci mają prawo korzystania z tytułu „Mecenasa Kultury Słubic” przez okres
roku od momentu uzyskania tytułu.

§ 6.

Nagrody, o których mowa w § 4 i § 5, Rada Miejska przyznaje z inicjatywy własnej
lub na wniosek podmiotów z terenu Słubic:
1) instytucji kultury,
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2) szkół,

3) związków i stowarzyszeń zawodowych, twórczych i kulturalnych,

4) środowiska twórczego lub grup osób z danego środowiska twórczego.

Rozdział 2
Tryb przyznawania nagród i wyróŜnień w tym nadawania tytułów
§ 7.

Wnioski w sprawie przyznania nagród i wyróŜnień, w tym o nadanie tytułów moŜna
składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Słubicach w kaŜdym
czasie.

§ 8.

Wnioski, o których mowa w § 7 powinny zawierać:
1) nazwę podmiotu zgłaszającego,

1) dane osobowe kandydata (kandydatów), lub nazwę podmiotu i jego adres,
2) wskazanie kategorii nagrody, wyróŜnienia, tytułu,

3) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje
o osiągnięciu, za które nagroda lub wyróŜnienie mają być przyznane, lub ma być
nadany tytuł,

4) uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie całokształtu działalności, bądź
osiągnięć,

5) udokumentowany udział finansowy lub rzeczowy na dany podmiot lub dane
przedsięwzięcie.

1. W skład Kapituły wchodzą:

§ 9.

1) Przewodniczący Rady Miejskiej i/ lub Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej,
2) Burmistrz Słubic i/ lub Z-ca Burmistrza Słubic,

3) Przedstawiciel właściwej Komisji Rady Miejskiej,

4) Przedstawiciele instytucji kultury, sportu i oświaty.

2. Kapituła wybiera spośród siebie przewodniczącego.

3. Kapituła pracuje z wyłączeniem obrad i podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów.
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1. Do zadań Kapituły naleŜy:

§ 10.

1) przyjmowanie, rozpatrywanie i opiniowanie wniosków,
2) proponowanie osoby laureata lub laureatów,

3) przedstawianie propozycji co do wysokości nagród finansowych.

2. W danym roku Kapituła moŜe podjąć decyzję o nie przyznaniu Ŝadnej lub jednej
z nagród.

3. Wręczenia aktów nadania, nagród i wyróŜnień dokonuje Przewodniczący Kapituły.

4. Uroczyste wręczenie aktów nadania, nagród i wyróŜnień odbywa się w trakcie

sesji Rady Miejskiej lub innych uroczystości lokalnych uzasadniających ich
wręczenie.

§ 11.

1. Obsługę Kapituły pełni pracownik zatrudniony do obsługi Rady Miejskiej.

2. Laureaci są wpisywani do Księgi Pamiątkowej prowadzonej przez pracownika,
o którym mowa w pkt 1.

Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§ 12.
Nagrody finansowe są wypłacane, a wyróŜnienia fundowane ze środków budŜetu
Gminy Słubice, planowanych na pozostałą działalność w Administracji Publicznej.
§ 13.

Informacje o przyznanych nagrodach i wyróŜnieniach oraz nadanych tytułach podaje
się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.
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