
 

 

UCHWAŁA NR IX/62/2019 

RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU 

z dnia 28 marca 2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr  LXI/481/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 15 lipca 2010 roku w 

sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej nagrody  pn. „Gwiozda Łowicko” 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 i 18 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349,1432 i 2500) w związku z art. 7a ust. 1 ustawy z dnia  25 paź-

dziernika 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983,  

z 2019 r. poz. 115) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr LXI/481/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie ustano-

wienia i przyznawania dorocznej nagrody pn. „Gwiozda Łowicko” (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 253, poz. 2063  

z dnia 2 września 2010 roku) zmienionej uchwałą nr XLIV/299/2013 Rady Miejskiej w Łowicz z dnia 25 lipca 

2013 roku (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013 r. poz. 4111 z dnia 26 sierpnia 2013 roku) wprowadza się, następujące 

zmiany: 

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nagrodę „Gwiozda Łowicko” przyznaje się za szczególne osiągnięcia o istotnym znaczeniu lub cało-

kształtu działalności w dziedzinie ludowej twórczości artystycznej np.: rzeźby, rzeźby w glinie, koronkar-

stwa, malarstwa, garncarstwa, kowalstwa, tkactwa, hafciarstwa, plecionkarstwa, zabawki ludowej, plastyki 

obrzędowej (malowanie jaj i artystycznych elementów drewnianych, wykonywanie kwiatów z bibuły), pla-

styki zdobniczej, wycinankarstwa, snycerstwa, ludwisarstwa, muzyki ludowej i poezji ludowej itp., upo-

wszechniania kultury ludowej oraz ochrony dóbr tej kultury.”; 

2) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wnioski o nadanie nagrody należy składać do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Łowiczu Pl. Stary 

Rynek 1 pok. nr 7A w terminie do 30 czerwca każdego roku.”; 

3) § 6 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Wnioski nierozpatrzone przez Komisję opiniodawczo-doradczą w roku poprzednim oraz te, które nie 

uzyskały pozytywnej opinii komisji w roku naboru przechodzą na kolejny rok kalendarzowy i otrzymują 

pierwsze w kolejności numery na liście wniosków złożonych na ten rok.”; 

4) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nagroda „Gwiozda Łowicko” przyznawana jest raz w roku, nie więcej niż po dwie w każdej kategorii 

lecz ostateczna opinia w zakresie kategorii i ilości przyznanych nagród należy do komisji opiniodawczo-

doradczej.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

 

Henryk Zasępa 
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