
                                                                                                                         

Załącznik do uchwały Nr XLII(408)2022 

Rady Miejskiej w Barczewie 

            z dnia 01 marca 2022 roku 

 

 

 

R E G U L A M I N 

przyznawania dorocznych Nagród Burmistrza Barczewa za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury 

 

 

§1. Nagrody Burmistrza Barczewa za osiągnięcia w dziedzinie:  

1) twórczości artystycznej, 

2) upowszechniania kultury, 

3) ochrony kultury, 

zwane w dalszej części Regulaminu „Nagrodami”, mają na celu uhonorowanie osób fizycznych 

lub prawnych, a także innych podmiotów za całokształt działalności lub szczególne osiągnięcia 

w roku poprzednim, o istotnym znaczeniu przyczyniających się do rozwoju kultury Gminy 

Barczewo. 

 

§2. Nagrody mogą być przyznane raz w roku w terminie do 30 czerwca. 

 

§3.1. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej lub honorowej. 

2. Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: 

1) Nagroda za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania kultury i ochrony kultury o istotnym znaczeniu dla Gminy 

Barczewo, 

2) Nagroda za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania kultury i ochrony kultury o istotnym znaczeniu dla Gminy 

Barczewo. 

3. Burmistrz Barczewa może przyznać Nagrody honorowe darczyńcom, mecenasom                            

i sponsorom szczególnie zaangażowanym we wspieranie oraz rozwój lokalnej kultury.  

4.  Nagrody, o których mowa w ust. 3 mogą być przyznawane w formie statuetek i innych 

upominków wraz z listem gratulacyjnym. 

5. Nagrody przyznaje Burmistrz Barczewa po zaopiniowaniu wniosków przez Komisję 

Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miejskiej w Barczewie. 

6. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody nie jest równoznaczne z jej przyznaniem. 

7. Nagrody w formie pieniężnej wypłacane są ze środków budżetu Gminy Barczewo z puli 

środków przeznaczonych na ten cel. 

8. Liczba przyznanych w danym roku kalendarzowym nagród jest uzależniona od wysokości 

środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Barczewo. Zastrzega się możliwość 

ograniczenia liczby Nagród, jeżeli liczba wniosków o ich przyznanie, w danym roku 

kalendarzowym przekracza wartość środków finansowych zarezerwowanych na ten cel                       

w budżecie Gminy Barczewo.  

9. Wysokość Nagrody, o której mowa w §3 ust. 2 pkt 1 nie może być wyższa niż 5 000 zł. 

10. Wysokość Nagrody, o której mowa w §3 ust. 2 pkt 2 nie może być wyższa niż 5 000 zł. 

 

§4.1. Nagrody przyznawane są za:  

1) osiągnięcia artystyczne, w szczególności w dziedzinie sztuk pięknych, twórczości 

muzycznej, teatralnej oraz publicystyki kulturalnej, jak literatura, sztuki wizualne 

(malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia), muzyka, śpiew, taniec, teatr, film, 

twórczość ludowa, 

2) osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki, edukacji i oświaty kulturalnej 

mających na celu zwiększenie świadomości mieszkańców Gminy Barczewo o lokalnym 



dziedzictwie kulturowym oraz działań i inicjatyw kulturalnych kierowanych do lokalnej 

społeczności lub wzbogacających ofertę kulturalną miasta, 

3) osiągnięcia w dziedzinie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

4) całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, 

oraz ochrony kultury o istotnym znaczeniu dla Gminy Barczewo. 

2. Nagrody mogą być również przyznawane za osiągnięcia artystyczne promujące Gminę 

Barczewo w kraju i za granicą. 

 

§5.1. Nagrody mogą być przyznawane, związanym z Gminą Barczewo, mieszkającym                              

na terenie Gminy Barczewo osobom fizycznym, osobom prawnym, a także innym 

podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym 

znaczeniu. 

2. Nagrody mogą być indywidualne i zbiorowe. 

3. Nagroda, o której mowa w §3 ust. 2 pkt 1, może zostać przyznana tej samej osobie lub 

podmiotowi tylko raz. 

4. Burmistrz Barczewa w danym roku przyznaje jedną Nagrodę, o której mowa w §3 ust. 2 

pkt 1. 

 

§6. Nagrody przyznaje Burmistrz Barczewa z inicjatywy własnej lub na wniosek: 

1) instytucji kultury, 

2) szkoły wyższej, placówki oświatowej o charakterze artystycznym, 

3) stowarzyszeń, związków twórczych oraz organizacji społecznych prowadzących 

działalność kulturalną, 

4) fundacji oraz przedsiębiorstw działających w dziedzinie kultury i sztuki, 

5) grupy co najmniej 5 osób reprezentujących środowiska twórcze, dziennikarskie i inne, 

zajmujące się popularyzacją kultury i dziedzictwa kulturowego w Gminie Barczewo. 

 

§7.1. Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać według wzoru stanowiącego załącznik Nr 

1 do regulaminu, w terminie do 30 marca każdego roku, za osiągnięcia za rok poprzedni, 

z zastrzeżeniem ust. 2. Wnioski o przyznanie Nagrody, o której mowa w §3 ust. 2 pkt 1 

z zastrzeżeniem ust. 2 należy składać w tym samym terminie. 

2.  Wniosek o przyznanie Nagrody w roku 2022 należy składać w terminie do 31 maja                     

2022 r. 

3. Prawidłowo wypełniony wniosek należy złożyć  w sekretariacie Urzędu Miejskiego                             

w Barczewie lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu (decyduje data 

wpływu do Urzędu).  

4. Wniosek o przyznanie Nagrody w formie pisemnej powinien zawierać: 

1) dane osobowe kandydata (kandydatów) do Nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres, 

2) prezentację kandydata (kandydatów) do Nagrody wraz z informacjami dotyczącymi 

całokształtu dotychczasowej działalności (dotyczy Nagród za całokształt) lub 

informacje dotyczące szczególnych osiągnięć w roku ubiegłym (dotyczy Nagród za rok 

poprzedni), 

3)uzasadnienie Wniosku zawierające wskazanie miejskiego, regionalnego, 

ogólnokrajowego bądź międzynarodowego charakteru działalności lub osiągnięć oraz 

ich znaczenia dla kultury, 

4) oświadczenie Wnioskodawcy o zgodzie kandydata do Nagrody do przetwarzania jego 

danych osobowych w celu realizacji Nagrody, zgodnie z Regulaminem jej 

przyznawania, 

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku.   

  5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku stanowi załącznik Nr 2                            

do regulaminu.    

6. W razie stwierdzenia we wniosku braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do 

ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.  

7. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 



1) złożenia po terminie, 

2) cofnięcia przez wnioskodawcę, 

3) rezygnacji kandydata, 

4) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.  

§8.Wręczenie Nagród przez Burmistrza Barczewa następuje podczas oficjalnej uroczystości.  

 

§9. Informacje o przyznanych Nagrodach podaje się do publicznej wiadomości. 

 

 

 

         

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


