UCHWAŁA NR VIII/100/19
RADY MIASTA KUTNO
z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Kutno za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. 2019 r. poz. 506) oraz art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115), Rada Miasta
Kutno uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się doroczną Nagrodę Prezydenta Miasta Kutno za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
§ 2. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagrody określa regulamin stanowiący załącznik do
uchwały.
§ 3. Środki na nagrodę zostaną zabezpieczone w budżecie Miasta Kutno w dziale 921 – kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXII/336/13 Rady Miasta Kutno z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Kutno za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury oraz szczegółowych warunków i trybu jej przyznawania (Dz. Urz.
Woj. Łódz. poz. 3127).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Mariusz Sikora
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Załącznik do uchwały Nr VIII/100/19
Rady Miasta Kutno
z dnia 14 maja 2019 r.
Regulamin określający szczegółowe warunki
i tryb przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Kutno
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
§ 1. Doroczna Nagroda Prezydenta Miasta Kutno za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zwana dalej nagrodą, stanowi wyraz uznania dla
osiągnięć artystycznych i działalności kulturalnej indywidualnych twórców lub środowisk
artystycznych Kutna oraz osiągnięć z zakresu upowszechniania i ochrony kultury.
§ 2. 1. Nagrodę mogą otrzymywać osoby fizyczne, prawne oraz organizacje pozarządowe mające
związek z Kutnem, przyczyniające się do wzbogacenia życia kulturalnego miasta Kutno, ochrony dóbr
i dziedzictwa kulturowego oraz do promocji miasta Kutno w kraju i za granicą poprzez swoje
dokonania artystyczne.
2. Nagroda może być przyznana za:
1) wybitne osiągnięcia artystyczne i twórcze, w tym za upublicznianie oryginalnego i wartościowego
dzieła artystycznego: literackiego, muzycznego, plastycznego, teatralnego lub reprezentującego
inną dziedzinę twórczości artystycznej i kulturalnej, którego wartość została potwierdzona poprzez
profesjonalną recepcję dzieła: recenzję, decyzję gremiów konkursowych, weryfikowalny odbiór
publiczności, albo
2) upowszechnianie, ochronę i promocję kultury, w szczególności za wybitne osiągnięcia w zakresie
realizacji projektów dotyczących promocji i upowszechniania kultury w kraju i za granicą, w tym za
udział w prestiżowych przedsięwzięciach, realizację działań, które miały wpływ na wizerunek
kulturalny miasta, albo
3) całokształt dokonań artystycznych.
§ 3. 1. W danym roku może być przyznana tylko jedna nagroda.
2. Laureat nagrody otrzymuje dyplom, nagrodę w postaci medalu oraz nagrodę finansową.
3. Wartość przyznanej w danym roku nagrody finansowej nie może być mniejsza niż 10.000 zł.
Wartość przyznanej nagrody nie może przekroczyć środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie
Miasta Kutno.
4. Nagroda finansowa ma formę jednorazowej wypłaty.
§ 4. 1. Nagrodę przyznaje raz do roku Prezydent Miasta Kutno z własnej inicjatywy lub na wniosek.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 mogą złożyć:
1) właściwa komisja ds. kultury Rady Miasta Kutno;
2) instytucja kultury;
3) placówka kulturalno-oświatowa, szkoła artystyczna;
4) organizacja pozarządowa;
5) osoba fizyczna, której wniosek popiera minimum 10 mieszkańców Miasta Kutno.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać w szczególności:
1)

dane kandydata (w przypadku osoby fizycznej – imię, nazwisko, dane adresowe i kontaktowe;
w przypadku innego podmiotu – pełną nazwę i siedzibę typowanego do nagrody podmiotu oraz
dane kontaktowe);

2)

oświadczenia kandydata dotyczące znajomości i akceptacji niniejszego regulaminu, wyrażenia
zgody na zgłoszenie jego kandydatury do Nagrody Prezydenta Miasta Kutno oraz wyrażenia zgody
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na publikację jego wizerunku, imienia i nazwiska oraz opisu działalności i osiągnięć związanych
z kandydowaniem do nagrody;
3)

dane wnioskodawcy (w przypadku osoby fizycznej – imię, nazwisko, dane adresowe
i kontaktowe; w przypadku innego podmiotu – pełną nazwę i siedzibę podmiotu wraz z danymi
kontaktowymi);

4)

uzasadnienie wniosku, zawierające zwięzłą charakterystykę dotychczasowej działalności
kandydata lub informację o osiągnięciach, za które nagroda może być przyznana;

5)

oświadczenia wnioskodawcy dotyczące zgodności z prawdą danych zawartych w złożonym
przez niego wniosku oraz wyrażenia zgody na publikację jego wizerunku, imienia i nazwiska lub
nazwy i siedziby;

6)

listę minimum 10 mieszkańców Miasta Kutno popierających wniosek z podaniem ich imienia
i nazwiska oraz adresu – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna.

§ 5. 1. Pisemne wnioski w sprawie przyznania nagrody składa się w Punkcie Obsługi Interesantów
Urzędu Miasta Kutno lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miasta Kutno – Pl.
Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno, w terminie do 31 marca każdego roku, za wyjątkiem roku
2019, w którym wnioski składa się w terminie do 31 lipca. W przypadku przesłania wniosku drogą
pocztową, o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Kutno.
2. Złożone wnioski są sprawdzane pod względem formalnym przez Wydział Kultury, Promocji
i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Kutno.
3. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku, wnioskodawca wezwany będzie do ich
usunięcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania w formie pisemnej, mailowej lub
telefonicznej. W przypadku wezwania telefonicznego, pracownik Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju
Miasta Urzędu Miasta Kutno sporządza notatkę służbową, zatwierdzoną przez naczelnika wydziału.
4. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1) rezygnacji kandydata;
2) śmierci kandydata;
3) braków formalnych, jeżeli nie zostały usunięte w terminie przewidzianym w ust. 3.;
4) złożenia po określonym terminie;
5) wycofania przez wnioskodawcę.
5. Wniosek zostanie rozpatrzony najpóźniej w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku,
za wyjątkiem roku 2019, w którym wnioski rozpatruje się w terminie do 30 września.
§ 6. 1. Prezydent Miasta Kutno powołuje Kapitułę do spraw nagrody zwaną dalej „Kapitułą”,
na czas trwania kadencji Prezydenta Miasta.
2. W skład Kapituły wchodzą:
1) przedstawiciele komisji właściwej do spraw kultury Rady Miasta Kutno;
2) przedstawiciel Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Kutno;
3) przedstawiciel Prezydenta Miasta Kutno;
4) po jednym przedstawicielu każdej z miejskich instytucji kultury: Kutnowskiego Domu Kultury,
Muzeum Regionalnego w Kutnie oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie.
3. W przypadku, jeśli jedna z instytucji kultury zostanie zgłoszona w danym roku do nagrody,
jej przedstawiciel zostaje wyłączony z prac Kapituły.
4. Członek Kapituły wyraża zgodę na powołanie. Prezydent Miasta Kutno może dokonać zmian
w składzie Kapituły w przypadku rezygnacji lub śmierci jej członka.
5. Członkowie Kapituły wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
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6. Do zadań Kapituły należy opiniowanie wniosków oraz przedstawienie proponowanego
kandydata do nagrody.
§ 7. 1. Pierwsze posiedzenie Kapituły zwołuje Prezydent Miasta Kutno, kolejne posiedzenie zwołuje
jej przewodniczący.
2. Posiedzenie Kapituły uważa się za ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków.
3. Postanowienia Kapituły, co do opinii i propozycji przyznania nagrody, podejmowane są
w głosowaniu jawnym większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.
4. W przypadku równomiernego rozkładu głosów decyduje głos przewodniczącego Kapituły.
5. Kapituła przedstawia swoje stanowisko tj. opinie i propozycje, Prezydentowi Miasta Kutno
w formie protokołu podpisanego przez jej przewodniczącego.
6. Członkowie Kapituły pełnią swe funkcje społecznie.
7. Obsługę techniczno-organizacyjną Kapituły prowadzi Wydział Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta
Urzędu Miasta Kutno.
§ 8. 1. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Prezydent Miasta Kutno po zapoznaniu się ze
stanowiskiem Kapituły.
2. Nagroda wręczana jest podczas ważnego wydarzenia artystycznego lub sesji Rady Miasta Kutno.
3. Prezydent Miasta Kutno ma prawo do nieprzyznania nagrody żadnemu z zaproponowanych
kandydatów.
§ 9. Informację o przyznanej nagrodzie podaje się do publicznej wiadomości, w tym listę
kandydatów do nagrody, imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę laureata, krótką charakterystykę jego
osiągnięć oraz zdjęcia z wręczenia nagrody w celach promocyjnych.
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