
UCHWAŁA NR XII/218/2019
RADY GMINY W CHOJNICACH

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Wójta Gminy Chojnice za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa  kulturowego oraz określenia 

szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 7a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się doroczne nagrody Wójta Gminy Chojnice za osiągnięcia w następujących 
kategoriach:

1) nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej;

2) nagrody w dziedzinie upowszechniania kultury;

3) nagrody w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego.

2. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na 
postawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu dla gminy.

3. Nagrody mogą być przyznawane indywidualne lub zespołowe.

4. Przyznawanie nagród, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje jednorazowo w roku kalendarzowym, 
w miarę posiadanych środków finansowych zapisanych w budżecie gminy Chojnice i ma wymiar finansowy.

§ 2. Nagrody, o których mowa w § 1 ust. 1, przyznaje Wójt Gminy Chojnice z własnej inicjatywy lub na 
wniosek:

1) 3 radnych  lub 5 mieszkańców  gminy Chojnice;

2) instytucji kultury;

3) szkół;

4) organizacji pozarządowych działających w sferze kultury.

§ 3. 1. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

1) dane o kandydacie do nagrody;

2) uzasadnienie wniosku zawierające w szczególności informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej 
działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana;
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3) pieczęć i podpis wnioskodawcy;

4) zgodę kandydata;

5) wniosek złożony przez podmioty, o których mowa w § 2 pkt 4, powinien dodatkowo zawierać: nazwę, 
adres wnioskodawcy oraz podpis osoby uprawnionej do jego reprezentowania, a także aktualny wypis 
z Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały.

3. Do wniosku mogą być załączone referencje i opinie innych podmiotów.

§ 4. 1. Wnioski w sprawie przyznania nagród składa się do dnia 31 stycznia każdego roku.

2. W sytuacjach szczególnych Wójt Gminy Chojnice może wyznaczyć inny termin na składanie wniosków 
o przyznanie nagród.

3. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 
7 dni od dnia powiadomienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

4. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia go po terminie;

2) cofnięcia go przez wnioskodawcę;

3) braku zgody lub rezygnacji kandydata;

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

§ 5. 1. W celu wyboru kandydatów do nagród Wójt Gminy Chojnice powołuje Komisję do spraw 
przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz w dziedzinie działalności społecznej , zwaną dalej „Komisją” i ustala 
jej skład.

2. Propozycje komisji nie są wiążące dla Wójta Gminy Chojnice.

§ 6. Do zadań Komisji należy:

1) rozpatrywanie wniosków;

2) proponowanie laureatów;

3) przedstawianie propozycji wysokości nagród finansowych.

§ 7. 1. Decyzję o przyznaniu nagrody i jej wysokości podejmuje Wójt w formie zarządzenia.

2. W uzasadnionych przypadkach w danym roku może nie zostać przyznana żadna nagroda.

§ 8. Informację o przyznanych nagrodach  podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Chojnice 
( www.gminachojnice.com.pl ) oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach ( www.gokchojnice.pl ).

§ 9. Nagrody finansowe wypłacane są ze środków budżetu Gminy Chojnice.

§ 10. Nagrody mogą być przyznawane w szczególnych przypadkach z własnej inicjatywy przez Wójta 
Gminy Chojnice w trakcie roku kalendarzowego, jeżeli osoba fizyczna osiągnie wybitne osiągnięcie 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa kulturowego. Przypadek 
szczególny nie wymaga zebrania się Komisji.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.
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§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Ryszard Kontek
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Załącznik do  

uchwały Nr XII/218/2019  

Rady Gminy  w Chojnicach  

z dnia 20 grudnia 2019 r.  

 
 

WNIOSEK 
o przyznanie dorocznej nagrody  Wójta Gminy Chojnice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa kulturowego  
 
I. INFORMACJE O KANDYDACIE:  
 
1. Imiona:  
 
 
2. Nazwisko:  
 
 
3. Imiona rodziców:  
 
 
4. Data i miejsce urodzenia:  
 
 
5.Miejsce zamieszkania: 
 
  
6. Miejsce pracy i adres:  
 
 
 
II. NAZWA I ADRES WNIOSKODAWCY:  
 
1. Nazwa  
 
 
2. Adres:  
 
 
 
Do wniosku należy dołączyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo innego właściwego 
rejestru.  
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III. ZGODA KANDYDATA  
 
Wyrażam zgodę na to, by zgłoszono moją kandydaturę do dorocznej nagrody Wójta Gminy Chojnice za 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa  kulturowego  
                     

         …………………………. 
                                                                                                                    podpis kandydata  
IV. UZASADNIENIE PREZENTUJĄCE KANDYDATA*:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
……………………………         …………………………… 
               (data)        (podpis i pieczęć wnioskodawcy) 
 
 
 
* Do wniosku mogą być załączone referencje i opinie innych podmiotów. 
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