
UCHWAŁA NR XXXIV/634/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Na podstawie 7a ust. 1-3 Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. 2017.862)

Rada Miejska
postanawia

§ 1. 1. Określić szczegółowe warunki i tryb przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury wprowadzając:

a) Regulamin przyznawania nagród Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki IKAR, który 
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

b) Regulamin przyznawania nagród Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie teatru, który stanowi 
Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 3. 1. Traci moc uchwała nr XXX/925/2004 Rady Miejskiej Bielska-Białej z dnia 15 czerwca 2004 roku 
w/s ustalenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości.

2. Traci moc uchwała nr XXXIX/1239/05 Rady Miejskiej Bielska-Białej z dnia 11 stycznia 2005 roku 
w/s ustalenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie teatru oraz ich 
wysokości.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Klimaszewski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 listopada 2017 r.

Poz. 5901



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/634/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 31 października 2017 r.

Regulamin przyznawania nagród Prezydenta Miasta Bielska-Białej
w dziedzinie kultury i sztuki IKAR

§ 1. 1. Nagroda Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki IKAR, zwana dalej nagrodą, 
przyznawana jest w następujących kategoriach:

a) za szczególne osiągnięcia kulturalne w roku kalendarzowym,

b) za wybitną działalność w dziedzinie kultury i sztuki,

2. W każdym roku mogą być przyznawane dwie nagrody, po jednej w każdej kategorii.

3. Ponadto w każdym roku może zostać przyznany:

a) IKAR SPECJALNY za wyjątkowe działania na rzecz kultury,

b) tytuł honorowy Dobrodziej Kultury szczególnie zaangażowanym w sprawy kultury mecenasom 
i sponsorom,

c) Dyplom Specjalny za szczególną działalność na rzecz kultury,

d) Dyplom Honorowy za wieloletnią działalność kulturalną.

§ 2. 1. O nagrodę ubiegać się mogą osoby mieszkające w Bielsku-Białej oraz osoby, których działalność 
lub twórczość pozostaje w związku z miastem Bielsko-Biała.

2. Nagroda dotyczy szczególnych osiągnięć między innymi w takich dziedzinach jak:

a) teatr,

b) sztuki plastyczne i fotografia,

c) muzyka,

d) literatura,

e) film,

f) architektura,

g) ochrona zabytków,

h) upowszechnianie kultury i sztuki.

§ 3. 1. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać: komisja Rady Miejskiej Bielska-Białej właściwa ds. 
kultury, instytucje kultury, związki twórcze, towarzystwa społeczno-kulturalne, inne osoby prawne i osoby 
fizyczne.

2. Umotywowane wnioski przyjmuje Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej do 
końca listopada każdego roku. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane z zastrzeżeniem § 4 pkt. 6.

§ 4. 1. Kapituła jest organem opiniującym wnioski o nagrodę.

2. Prezydent Miasta powołuje Kapitułę w skład, której wchodzi do 15 członków (przy czym liczba 
członków Kapituły musi być nieparzysta). Członkowie Kapituły wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

3. W skład Kapituły wchodzą:

a) Wyznaczony przez Prezydenta Miasta Zastępca Prezydenta Miasta,

b) Przewodniczący komisji Rady Miejskiej Bielska-Białej właściwej ds. kultury oraz jeden członek powyższej 
komisji wyznaczony przez jej Przewodniczącego,
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c) do ośmiu przedstawicieli różnych dziedzin sztuki,

d) do trzech przedstawicieli prasy, radia lub telewizji,

e) wyznaczony przez Prezydenta Miasta pracownik Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-
Białej.

4. W przypadku rezygnacji członka Kapituły Prezydent Miasta powoła osobę zastępującą, stosownie do 
regulacji punktu 2.

5. Kadencja Kapituły trwa 4 lata.

6. Kapituła może podczas posiedzenia składać na piśmie własne wnioski o przyznanie nagrody.

7. Kapituła opiniuje wnioski większością głosów i przedstawia Prezydentowi Miasta kandydatury do 
nominacji i nagród. W przypadku równej ilości głosów decydujący głos posiada Przewodniczący Kapituły.

8. Podczas wyłaniania kandydatów do nominacji do nagrody głosowanie odbywa się przez podniesienie 
ręki przez Członków Kapituły. Kandydatem do nominacji do nagrody może być tylko ten, kto uzyska 
większość głosów członków Kapituły obecnych na posiedzeniu.

9. Podczas wyłaniania kandydatów do nagród głosowanie odbywa się przez napisanie przez Członków 
Kapituły na kartkach do głosowania imienia i nazwiska kandydata wybranego spośród osób proponowanych 
przez Kapitułę do nominacji. Głosowanie jest tajne. Liczenie głosów przeprowadza Przewodniczący Kapituły 
wraz z jednym członkiem Kapituły wybranym w głosowaniu jawnym. Proponowany do nagrody może być 
tylko ten, kto uzyskał największą ilość głosów.

10. Obrady Kapituły są tajne.

11. Sekretariat Kapituły mieści się w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

§ 5. 1. Wyboru osób nominowanych i laureatów nagrody dokonuje Prezydent Miasta. Prezydent Miasta 
może dokonać tego wyboru również z wnioskowanych do nagrody w trybie § 3.

2. Nominacja stanowi wyróżnienie. W każdej edycji nominowanych może być do 10 osób w dwóch 
kategoriach łącznie.

3. Na nominację do nagrody składa się:

a) dyplom nominacji

b) 2 000,00 zł brutto

4. Na nagrodę IKAR składa się:

a) statuetka zaprojektowana przez artystę rzeźbiarza Bronisława Krzysztofa z napisem na podstawie zgodnie 
z kategorią w jakiej została przyznana nagroda:

* „IKAR..... (rok)  dla .....................................................................................

(imię i nazwisko osoby nagrodzonej)

NAGRODA PREZYDENTA BIELSKA-BIAŁEJ

ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA KULTURALNE W ......... ROKU”

* „IKAR..... (rok) dla .......................................................................................

(imię i nazwisko osoby nagrodzonej)

NAGRODA PREZYDENTA BIELSKA-BIAŁEJ

ZA WYBITNĄ DZIAŁALNOŚĆ W DZIEDZINIE KULTURY I SZTUKI”

b) nagroda pieniężna wysokości 3 000,00 zł brutto.
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5. Na nagrodę IKAR SPECJALNY składa się:

a) statuetka zaprojektowana przez artystę rzeźbiarza Bronisława Krzysztofa z napisem na podstawie 
określającym za co została przyznana nagroda:

* „IKAR  SPECJALNY ...... (rok)  dla ...............................................................

(imię i nazwisko osoby nagrodzonej)

NAGRODA PREZYDENTA BIELSKA-BIAŁEJ

ZA .......................................................................................”

b) nagroda pieniężna wysokości 5 000,00 zł brutto.

6. Nagrody wręczane będą podczas uroczystości, które odbywać się będą w styczniu roku następującego po 
roku, za który przyznane zostały nagrody.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/634/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 31 października 2017 r.

Regulamin przyznawania nagród Prezydenta Miasta Bielska-Białej
w dziedzinie teatru

§ 1. 1. Nagroda indywidualna Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie teatru przyznawana jest 
z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru za szczególne osiągnięcia w dziedzinie teatru w poprzednim roku 
kalendarzowym.

2. W każdym roku Prezydent Miasta Bielska-Białej może przyznać do pięciu nagród.

§ 2. 1. Nagrodę mogą otrzymać:

a) twórcy, artyści tworzący i działający w bielskich teatrach lub na ich rzecz,

b) osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność w dziedzinie teatru w Bielsku-Białej.

§ 3. 1. Umotywowane wnioski o przyznanie nagrody mogą składać komisja Rady Miejskiej Bielska-Białej 
właściwa ds. kultury, instytucje kultury, związki twórcze, towarzystwa społeczno-kulturalne, inne osoby 
prawne i osoby fizyczne.

2. Wnioski przyjmuje Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej do 1 marca każdego 
roku.

§ 4. 1. Komisja jest organem opiniującym wnioski o nagrodę.

2. Prezydent Miasta powołuje członków Komisji, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

3. W skład Komisji wchodzą:

a) Zastępca lub Pełnomocnik Prezydenta Miasta Bielska-Białej właściwy ds. kultury,

b) Przewodniczący komisji Rady Miejskiej Bielska-Białej właściwej ds. kultury,

c) wyznaczony przez Prezydenta Miasta pracownik Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-
Białej.

4. Kadencja Komisji trwa 4 lata.

5. Komisja opiniuje wnioski (bezwzględną większością głosów), wysuwa własne propozycje i przedstawia 
Prezydentowi Miasta Bielska-Białej kandydatury do nagród. Głosowanie odbywa się przez podniesienie ręki.

6. W przypadku rezygnacji członka Komisji Prezydent Miasta Bielska-Białej powoła osobę zastępującą, 
stosownie do regulacji punktu 3.

§ 5. 1. O wyborze laureatów nagrody decyduje Prezydent Miasta Bielska-Białej.

2. Na nagrodę składa się:

a) list okolicznościowy Prezydenta Miasta Bielska-Białej

b) nagroda pieniężna wysokości 3 000,00 zł brutto.

3. Nagrody wręczane będą corocznie podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru.
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