RADA MIEJSKA
w Olsztynie

Uchwała Nr XL/473/97
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 17 grudnia 1997 r.

w sprawie przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz nagród dla
młodzieży uzdolnionej artystycznie.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 13 , poz.74 z 1996 r. - jednolity
tekst ustawy) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991
r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr
110, poz. 721 z 1997 r.) Rada Miejska uchwala
co następuje:
§ 1
nagrody zwane „Nagrodami

1. Ustanawia się
Prezydenta Miasta
Olsztyna”.
2. Nagrody mogą być przyznawane mieszkańcom Olsztyna oraz
artystycznie uzdolnionej młodzieży
uczniom olsztyńskich szkół w
uznaniu za:
1) osiągnięcia artystyczne promujące Olsztyn,
2) osiągnięcia w dziedzinie edukacji kulturalnej lub działalności
społecznej służącej upowszechnianiu kultury i sztuki,
3) całokształt działalności wymienionej wpkt.l i 2.
§ 2
Nagrody wymienione w § 1 mogą być indywidualne lub zbiorowe,
a osoby (zespoły) za to samo osiągnięcie mogą otrzymać nagrodę tylko raz.
§ 3
Przyznanie nagrody może nastąpić z inicjatywy własnej Prezydenta Miasta
lub na wniosek:
1) instytucji kultury,
2) szkół artystycznych,
3) organizacji młodzieżowych,
4) społecznych organizacji kulturalnych, w tym stowarzyszeń
zrzeszających twórców i artystów,
5) innych jednostek organizacyjnych, których statutowy zakres działania
obejmuje zadania w dziedzinie kultury i sztuki,
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§ 4

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
1) oznaczenie wnioskującego,
2) dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu,
3) uzasadnienie wniosku zawierające informacje dotyczące osiągnięcia lub
całokształtu działalności, za którą nagroda ma być przyznana.
§ 5

1. Wnioski opiniuje Zespół pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta
Miasta, w skład którego wchodzą członkowie Komisji Kultury Rady
Miejskiej i przedstawiciel Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu
Miasta w Olsztynie.
2. Wysokość nagrody proponuje Zespół uwzględniając rangę osiągnięć
kandydata do nagrody,
3. Przewodniczący zespołu wnioskuje do Zarządu Miasta o zatwierdzenie
propozycji nagród.
§ 6
1. Wnioski o przyznanie nagrody rozpatrywane są raz w roku.
2. Termin złożenia wniosku upływa z dniem 30 października danego roku.
3. Przyznanie nagród następuje najpóźniej do 30 kwietnia następnego roku.
§ 7

Nagrody wypłacane są w ramach budżetu określonego uchwałą Rady
Miejskiej w Olsztynie na dany rok dla działu 83 rozdz. 8495.
§ 8

Informacje o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości.
§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady-Miej skiej
Bogdan Pięrechod

