UCHWAŁA NR XVII/165/2019
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 2 grudnia 2019 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Burmistrza Mikołowa
za szczególne osiągnięcia artystyczne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 7a ust. 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 Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. 1. Ustanawia się nagrodę Burmistrza Mikołowa dla osób mających osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zwaną dalej Nagrodą, które:
1) uzyskały tytuł laureata bądź finalisty i zdobyły co najmniej 5. miejsce w ogólnopolskim
konkursie, przeglądzie, festiwalu organizowanym lub współorganizowanym przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego albo ogólnopolskim lub wojewódzkim konkursie, któremu
patronowało Centrum Edukacji Artystycznej;
2) odniosły sukces artystyczny rangi międzynarodowej, krajowej lub uzyskali 1. miejsce w konkursie
wojewódzkim;
3) są autorami lub współautorami ważnego wydarzenia artystycznego bądź reprezentują miasto,
województwo, kraj na wszelkiego rodzaju uroczystościach.
2. O Nagrodę może ubiegać się osoba, która ma miejsce zamieszkania na terenie Gminy Mikołów.
§ 2. 1. Wysokość Nagrody jest uzależniona od rodzaju osiągnięć, o których mowa w § 1 ust. 1,
środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Mikołów oraz liczby kandydatów
spełniających warunki do otrzymania Nagrody.
2. Kwota przyznanej Nagrody jest nie niższa niż 400,00 zł i nie wyższa niż 5.000,00 zł.
3. Wypłaty Nagrody dokonuje się jednorazowo przelewem na rachunek bankowy lub w inny
sposób wskazany przez wnioskodawcę we wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1.
§ 3. Kandydatów do Nagrody zgłaszają:
1) rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego kandydata;
2) zainteresowany, pełnoletni kandydat;
3) dyrektor instytucji kultury;
4) dyrektor placówki oświatowej;
5) Burmistrz Mikołowa.
§ 4. 1. Wzór wniosku o udzielenie Nagrody ustala Burmistrz Mikołowa w drodze zarządzenia.
2. Wniosek za osiągnięcia, które miały miejsce w dniach od 1 września 2018 roku do dnia
31 grudnia 2019, roku należy wnieść do Burmistrza Mikołowa do dnia 20 stycznia 2020 roku, a za
następne lata kalendarzowe do dnia 20 stycznia roku następującego po roku, w którym miały miejsce
osiągnięcia.
3. Jeżeli ostatni dzień składania wniosków przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od
pracy, terminem obowiązującym (również w odniesieniu do wniosków przesyłanych drogą pocztową)
jest dzień roboczy następujący po tej dacie.
§ 5. Do wniosku należy dołączyć:
1) dokumenty potwierdzające najistotniejsze osiągnięcia kandydata do Nagrody (katalogi z wystaw
indywidualnych, reprodukcje prac, recenzje, kserokopie artykułów, płyty CD/DVD z nagranymi
koncertami, występami, kserokopie dyplomów itp.);
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2) opinię lub zaświadczenie jednej z następujących osób: rektora, prorektora, dziekana lub
wykładowcy wyższej uczelni artystycznej, dyrektora szkoły lub szkoły artystycznej, nauczyciela,
dyrektora miejskiej instytucji kultury, opiekuna grupy artystycznej.
§ 6. Burmistrz Mikołowa w drodze zarządzenia powołuje Komisję Oceniającą, która:
1) jest organem opiniująco-doradczym;
2) może zostać powołana z udziałem przedstawicieli środowisk twórczych;
3) zbiera się w terminie ustalonym przez Przewodniczącego Komisji.
§ 7. 1. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej na podstawie następujących kryteriów:
1) wniosek złożony w terminie;
2) wniosek wypełniony prawidłowo (przedstawienie wszystkich wymaganych informacji);
3) wniosek złożony przez podmiot uprawniony do jego złożenia;
4) wniosek zawierający wymagane załączniki.
2. Wnioski niekompletne, złożone po terminie, nieprawidłowo lub nieczytelnie wypełnione lub
wycofane nie będą rozpatrywane.
3. W przypadku złożenia wniosku przez podmiot nieuprawniony, wniosek pozostawia się bez
rozpatrzenia.
§ 8. Po dokonaniu oceny formalnej, wnioski są opiniowane przez Komisję według następujących
kryteriów:
1) osiągnięcia kandydata, przejawiające się w indywidualnym dorobku artystycznym, w tym: udział
i wysokie miejsca w konkursach, przeglądach, koncertach, wystawach lub innych wydarzeniach
artystycznych;
2) wartości artystycznej, edukacyjnej lub społecznej osiągnięć artystycznych;
3) unikatowej tematyki projektu, w tym indywidualnego sposobu ujęcia tematu;
4) poziomu aktywności artystycznej kandydata w danej dziedzinie.
§ 9. 1. Komisja przekazuje Burmistrzowi Mikołowa propozycje udzielenia Nagród wraz ze
wskazaniem wysokości kwot dla poszczególnych kandydatów.
2. Przyznanie Nagrody następuje w drodze zarządzenia Burmistrza Mikołowa.
§ 10. Kandydatowi może być przyznana tylko jedna nagroda pochodząca z budżetu Gminy
Mikołów w roku kalendarzowym, niezależnie od ilości i doniosłości osiągnięć w danym okresie.
§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa
Katarzyna Syryjczyk - Słomska
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Uzasadnienie do uchwały Nr XVII/165/2019
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 2 grudnia 2019 r.
Przywołane we wstępie uchwały ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dają
podstawę jednostce samorządu terytorialnego do ustanawiania i przyznawania nagród za
szczególne osiągnięcia artystyczne mieszkańców Gminy Mikołów, realizowane w sztukach
plastycznych, wizualnych, filmie, teatrze, tańcu i fotografii, znajdujących odbiorców w kraju i za
granicą.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowe
zasady i tryb przyznawania nagród artystycznych, biorąc pod uwagę znaczenie osiągnięcia
kandydata, w tym jego indywidualny dorobek artystyczny, udział w konkursach, przeglądach,
koncertach, wystawach lub innych wydarzeniach artystycznych, wartość artystyczną, edukacyjną
lub społeczną jego osiągnięć czy też poziom aktywności artystycznej kandydata w danej
dziedzinie.
Z tych względów przyjęcie uchwały jest zasadne.
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