
 

 

UCHWAŁA NR III/17/2020 

RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju nr XIII/100/2019  

z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie 

upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Polanica-Zdrój o nazwie „Rewitalizacja roku” 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2019 r. 

poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 7a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. 

Dz. U. 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) Rada Miejska w Polanicy-Zdroju uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIII/100/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie  ustanowienia dorocznych nagród  

za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Polanica-Zdrój o nazwie 

„Rewitalizacja roku” wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 4 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

 

„5. Zgłoszenia do nagrody w pierwszym roku obowiązywania uchwały mogą być dokonane do dnia 

30 kwietnia 2020 r., zaś w kolejnych latach -  w okresie od 1 stycznia do 15 lutego każdego roku poprzez 

złożenie wniosku w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju.”. 

2. § 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

 

„§ 6. O przyznanych nagrodach Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój powiadamia: w pierwszym roku 

obowiązywania uchwały - w terminie do dnia 29 maja 2020 r., w kolejnych latach - w terminie do dnia 31 

marca każdego roku poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica-Zdrój. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju: 

M. Runiewicz-Wac 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 marca 2020 r.

Poz. 2177
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