
UCHWAŁA NR XXXII/236/2014
RADY GMINY WALCE

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie przyznawania Nagrody Wójta Gminy Walce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r. 594 ze. zm.), art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.) Rada Gminy 
uchwala co następuje: 

§ 1. Ustanawia się Nagrodę Wójta Gminy Walce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury. 

§ 2. Zasady, warunki i tryb przyznawania nagród, o których mowa w § 1, rodzaje nagród oraz wysokość 
nagród określa Regulamin, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVI/246/10 Rady Gminy Walce z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie 
przyznawania Nagrody Wójta Gminy Walce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury (Dz.Urz.Woj. Opolskiego z 2010r. Nr 116, poz.1257) oraz Uchwała Nr 
XXXVII/256/10 Rady Gminy Walce z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
przyznawania Nagrody Wójta Gminy Walce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury (Dz.Urz.Woj. Opolskiego z 2010r. Nr 116, poz.1258). 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Nossol
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/236/2014 

Rady Gminy Walce 

z dnia 29 stycznia 2014 r. 

Regulamin przyznawania Nagrody Wójta Gminy Walce 

Rozdział 1.
Zasady i tryb przyznawania nagrody 

§ 1. Nagroda przyznawana jest na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym 
znaczeniu. 

§ 2. Nagroda może być przyznana: 

1) osobom fizycznym zamieszkałym na terenie gminy Walce; 

2) osobom prawnym mającym siedzibę na terenie gminy Walce; 

3) innym podmiotom mającym siedzibę na terenie gminy Walce.

§ 3. Nagroda przyznawana jest raz w roku w formie nagrody finansowej lub pucharów, dyplomów, 
nagród rzeczowych. 

§ 4. Nagroda za działalności może być przyznana tej samej osobie lub grupie raz na 5 lat. 

§ 5. Nagroda finansowana jest ze środków budżetowych gminy, przy czym ilość przyznanych nagród 
w danym roku uzależniona jest od możliwości finansowych gminy. Wysokość środków finansowych ściśle 
określona w uchwale budżetowej gminy na dany rok budżetowy, jest wiążąca dla komisji rozpatrującej 
wnioski kandydatów. 

§ 6. Uroczyste wręczenie nagrody odbywać się będzie każdorazowo podczas sesji Rady Gminy Walce.

Rozdział 2.
Zasady zgłaszania kandydatów 

§ 7. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać: 

1) Wójt Gminy; 

2) stowarzyszenia działające na terenie Gminy Walce; 

3) radni Rady Gminy.

§ 8. Wniosek o przyznanie nagrody stanowi załącznik do uchwały i powinien zawierać: 

1) informacje o kandydacie (kandydatach do nagrody) lub nazwę podmiotu i jego adres; 

2) oznaczenie wnioskodawcy; 

3) uzasadnienie wniosku zawierające w szczególności informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej 
działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana; 

3) pieczęć i podpis wnioskodawcy, 

4) zgodę kandydata.

§ 9. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku: 

1) złożenia po terminie; 

2) cofnięcia przez wnioskodawcę; 

3) braków formalnych.

§ 10. Wnioski o przyznanie nagród składa się do dnia 30 kwietnia każdego roku.
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Rozdział 3.
Komisja do spraw przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 

§ 11. Wnioski o przyznanie nagrody opiniuje Komisja do spraw przyznawania dorocznych nagród za 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 

§ 12. Skład Komisji powoływany jest przez Wójta Gminy Walce. 

§ 13. Komisja działa w składzie: 

1) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady 
Gminy; 

2) Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy; 

3) dwóch pracowników Urzędu Gminy; 

4) Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.

§ 14. Decyzje komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym, większością głosów obecnych na 
posiedzeniu. 

§ 15. Protokół z posiedzenia Komisji wraz z listą laureatów wytypowanych do otrzymania nagrody oraz 
propozycją wysokości nagrody Komisja przedstawia Wójtowi Gminy. 

§ 16. Wójt Gminy podejmuje decyzje w sprawie zatwierdzenia listy laureatów oraz wysokości nagród 
zależnej od wysokości środków finansowych ściśle określonych w uchwale budżetowej na dany rok 
budżetowy.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/236/2014 

Rady Gminy Walce 

z dnia 29 stycznia 2014 r. 

WNIOSEK 
o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Walce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury 

1. Imiona i nazwisko/ nazwa podmiotu zgłoszonego do Nagrody:

..….................................................................................................................................................. 

…....................................................................................................................................................

2. Adres, telefon, e-mail:

..….................................................................................................................................................. 

…....................................................................................................................................................

3. Oznaczenie wnioskodawcy:

..….................................................................................................................................................. 

…....................................................................................................................................................

4. Adres, telefon, e-mail:

..….................................................................................................................................................. 

…....................................................................................................................................................

5. Uzasadnienie (w szczególności informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub 
informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana): 

….................................................................................................................................................... 

….................................................................................................................................................... 

…....................................................................................................................................................

7. Podpis wnioskodawcy 

…......................................................................

8. Zgoda kandydata 

…...................................................................... 

podpis kandydata lub przedstwiciela podmiotu
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