
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/372/2013 
Rady Miasta Wisły 
z dnia28 lutego 2013 r. 
 
Regulamin przyznawania „Nagrody Miasta Wisły w Dziedzinie Kultury i Sztuki” 
§ 1. „Nagroda Miasta Wisły w Dziedzinie Kultury i Sztuki” zwana dalej nagrodą, 
przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, w tym twórczości 
artystycznej, popularyzacji i upowszechniania kultury, organizowania działalności 
kulturalnej. 

§ 2. Nagrody mogą być przyznawane w dwóch kategoriach: indywidualnej i zespołowej. 

§ 3. Nagrodę stanowi: 

a) w kategorii indywidualnej statuetka z brązu, której wzór znajduje się w § 10 wraz z aktem 
nadania w formie uchwały Rady Miasta oraz gratyfikacja pieniężna w kwocie 2800,00 
złotych brutto, przyznawane łącznie. 

b) w kategorii zespołowej statuetka z brązu, której znajduje się w § 10 wraz z aktem nadania 
w formie uchwały Rady Miasta oraz gratyfikacja pieniężna w kwocie 5600,00 złotych brutto, 
przyznawane łącznie. 

§ 4. Nagrody mogą być przyznawane tylko raz osobom fizycznym lub osobom prawnym i 
innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym 
znaczeniu. Osoba fizyczna lub prawna oraz inny podmiot, które są laureatami Nagrody 
Miasta Wisły w Dziedzinie Kultury i Sztuki, nie mogą kandydować do Nagrody. 

§ 5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba 
prawna. 

§ 6. Wniosek o przyznanie nagrody winien zawierać: 

1) imię, nazwisko i adres – w przypadku, gdy osobą zgłaszającą jest osoba fizyczna, 

2) nazwę i adres – w przypadku gdy osobą zgłaszającą jest osoba prawna, 

3) uzasadnienie wniosku wraz z informacją o otrzymanych przez kandydata nagrodach i 
wyróżnieniach, 

4) oświadczenie osoby objętej wnioskiem wyrażające zgodę na kandydowanie do nagrody, 
którego wzór znajduje się w § 11. 

§ 7. Wnioskodawca może w danym roku zgłosić tylko jednego kandydata do każdej kategorii 
nagród. 

§ 8. Wnioski o przyznanie nagrody można składać do Burmistrza miasta Wisły w okresie od 1 
stycznia do 15 maja każdego roku. 

§ 9. Burmistrz Miasta przekazuje wnioski do Komisji Kultury. 



 

§ 10. Wzór statuetki z brązu „Trzy Smreki”. 

 

 

 



§ 11. Wzór oświadczenia osoby objętej wnioskiem wyrażające zgodę na kandydowanie do 
nagrody. 

 

 

……………………………… 

             (miejscowość i data) 

………………………………………… 

        (imię i nazwisko kandydata) 

 

………………………………………… 

………………………………………… 

  (adres) 

 

 

 Oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie do Nagrody Miasta Wisły w 
Dziedzinie Kultury i Sztuki oraz na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 
przeprowadzenia procedury, związanej z przyznawaniem ww. nagrody. 

 

 

……………………………………… 

          (podpis kandydata) 


