
Uchwała Nr II/12/06
Rady Miejskiej w Starachowicach

z dnia 27 marca 2006 r.

w sprawie: zasad, trybu i wysokości przyznawania dorocznych nagród za szczególne osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 

Działając na podstawie 

• art.6  ust.1  i  art.18  ust.1  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami)

• art.7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zmianami)

• Rozporządzenia  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  z  dnia  7  czerwca  2000 r. 
(Dz.U. z dnia 21 czerwca 2000 r. Nr 50 poz.593

uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury ustanawia się doroczne nagrody i wyróżnienia 
Prezydenta Miasta Starachowice.

2. Nagrody i wyróżnienia mogą być indywidualne i zbiorowe.

§ 2.

1. Nagrody  i  wyróżnienia  Prezydenta  Miasta  mogą  być  przyznane  osobom  fizycznym
lub  prawnym  a  także  innym  podmiotom  zajmującym  się  twórczością  artystyczną, 
upowszechnianiem kultury, a w szczególności za: 

• wybitne osiągnięcia w dziedzinie tworzenia, upowszechniania, promowania kultury 
w Starachowicach i poza granicami,

• pracę na rzecz animacji kultury w lokalnych społecznościach np. osiedlowych, wśród 
osób niepełnosprawnych i starszych,

• podejmowanie  tematyki  związanej  z  historią,  teraźniejszością  i  przyszłością 
Starachowic w twórczości artystycznej (fotografia, literatura, muzyka, plastyka, teatr 
i inne).

2. Nagrody  i  wyróżnienia  Prezydenta  Miasta  mogą  też  być  przyznane  za  całokształt 
działalności  w  dziedzinie  twórczości  artystycznej,  upowszechniania  i  ochrony  kultury. 
Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie lub grupie osób 
tylko jeden raz.

§ 3.

1. Nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie kultury mogą być: 
• pieniężne,
• rzeczowe.

2. Wyróżnieniem Prezydenta Miasta może być: 
• statuetka,
• dyplom,
• list gratulacyjny.

§ 4.

Wysokość  nagrody  pieniężnej  oraz  wartość  nagrody  rzeczowej  jest  ustalana  corocznie



przez  Prezydenta  Miasta  w  ramach  środków  przyznanych  w  uchwale  budżetowej  i  wynosi
od  50%  do  150%  minimalnego  wynagrodzenia  (brutto)  za  rok  poprzedni,  ogłaszanego
przez  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  w  Dzienniku  Urzędowym  Rzeczypospolitej 
Polskiej "Monitor Polski" w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w terminie do dnia 15 
września każdego roku i obowiązującego od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego

§ 5.

Kandydatury do Nagrody Prezydenta Miasta mogą zgłaszać:

• Radni Rady Miejskiej w Starachowicach,
• stowarzyszenia, fundacje i kluby prowadzące działalność kulturalną na terenie miasta 

Starachowice.

§ 6.

Zgłoszenie  kandydata  powinno  zostać  dokonane  na  wniosku,  którego  druk  stanowi  Załącznik
do uchwały w terminie do 31 sierpnia na dany rok kalendarzowy.

§ 7.

Prezydent  Miasta  powołuje  Komisję  ds.  Nagród,  która  opiniować  będzie  składane  wnioski
i przedstawiać je do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta.

§ 8.

Informacje o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości w formie zwyczajowo 
przyjętej.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 10.

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach

Kazimierz Bojara


