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Uchwała NR XLVII/494/09 

Rady Miasta Opola 

 

z dnia 26 marca 2009 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury 

oraz określenia zasad i trybu ich przyznawania oraz ich wysokości 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 

1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 

1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 

Nr 223, poz. 1458) oraz art. 7a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 

2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, 

poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2006 r. 

Nr 227, poz. 1658), Rada Miasta Opola postanawia: 

 

§ 1. W uchwale Nr LIX/673/06 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie 

ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz określenia zasad i trybu ich 

przyznawania oraz ich wysokości wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Ustanowić doroczne nagrody Miasta Opola za osiągnięcia w dziedzinie kultury.  

2. Nagrody przyznawane będą w kategoriach: promocyjnej, honorowej, specjalnej, upowszechniania 

kultury oraz ochrony dziedzictwa kultury.  

1) nagroda promocyjna (dyplom oraz nagroda pieniężna) honorować będzie wybitne osiągnięcia i 

inicjatywy lokalne dokonane w roku minionym. Jest ona przeznaczona dla młodych lub mniej znanych 

twórców rozpoczynających drogę twórczą; 

2) nagroda honorowa (dyplom oraz nagroda pieniężna) będzie przyznawana za całokształt dokonań 

twórcom dojrzałym związanym personalnie bądź charakterem działalności z Opolem, a znanym i 

docenianym w kraju i poza jego granicami;  

3) nagroda specjalna (dyplom oraz nagroda pieniężna) przyznawana będzie za artystyczną promocję 

Opola w kraju i za granicą;  

4) nagroda dla animatorów kultury (dyplom oraz nagroda pieniężna) będzie przyznawana za wybitne 

osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury;  

5) nagroda w dziedzinie ochrony dziedzictwa kultury (dyplom oraz nagroda pieniężna) będzie 

przyznawana za wyróżniające dokonania w zakresie opieki i ochrony dóbr kultury na terenie Opola.”. 

 

2. § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Kapituła opiniuje kandydatury do nagród zgłaszane przez: 

1) radnych Miasta Opola; 

2) stowarzyszenia twórcze i kulturalne działające na terenie Opola; 

3) Towarzystwo Przyjaciół Opola; 

4) wydział Urzędu Miasta Opola właściwy do spraw kultury; 

5) instytucje kultury; 

6) wyższe uczelnie.” 

  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 

 

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

Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Dariusz Smagała 


