
  

UCHWAŁA NR XXXIX/350/21 

RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie ustanowienia nagrody Burmistrza Wasilkowa w zakresie twórczości artystycznej 

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

z 2020 r. poz. 713 ze zm.), oraz art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1.1. Ustanawia się nagrodę Burmistrza Wasilkowa będącą wyrazem uznania za szczególne osiągnięcia 

artystyczne. 

2. Nagroda może być przyznawana za osiągnięcia w roku poprzedzającym, w roku przyznania nagrody, 

bądź za całokształt działalności artystycznej. 

§ 2.1. Warunkiem przyznania nagrody jest: 

a) osiągnięcie sukcesu artystycznego na arenie ogólnopolskiej lub międzynarodowej, lub 

b) aktywna działalność w życiu kulturalnym Gminy Wasilków. 

2. Przyznanie nagrody następuje w oparciu o osiągnięcia w jednej z dziedzin: sztuki plastyczne, teatr 

i sztuka estradowa, muzyka i śpiew, taniec, literatura, film, fotografia, upowszechnianie kultury, organizacja 

przedsięwzięć kulturalnych na terenie Gminy Wasilków. 

§ 3.1. Nagrodę przyznaje Burmistrz z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek instytucji kultury 

działających na terenie Gminy Wasilków, bądź organizacji prowadzących działalność artystyczno-kulturalną. 

2. Rozpatrzenie wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia 

złożenia wniosku. 

§ 4.1. Nagroda ma charakter pieniężny i przyznawana jest w ramach środków finansowych zaplanowanych 

na ten cel w budżecie Gminy Wasilków na dany rok. 

2. Nagrodę przyznaje się w kwocie nie niższej niż 2.000 zł i nie wyższej niż 5.000 zł. 

§ 6. Nagroda może być przyznana tylko raz: 

– za to samo osiągnięcie, 

– temu samemu podmiotowi w danym roku. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jarosław Aleksander Zalejski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 kwietnia 2021 r.

Poz. 1375
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