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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

 
RADY MIASTA ZAKOPANE 

z dnia .................... 2020 r. 

Rady Miasta Zakopane 
w sprawie: nagród i wyróżnień w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 

kultury 

Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art.7 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz  art. 7a ustawy z dnia 12 grudnia 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 194), Rada Miasta Zakopane uchwala, co 
następuje: 

§ 1.  
1. Nagrody i wyróżnienia Gminy Miasta Zakopane w zakresie kultury przyznawane są za osiągnięcia 

w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 
2. Przyznanie nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 

nie wyklucza możliwości otrzymania Nagrody Burmistrza Miasta ustanowionej z okazji dorocznych Dni 
Miasta Zakopanego uchwałą nr. VII/57/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 roku „Za wybitne osiągnięcia 
w działalności na rzecz miasta Zakopane” 

§ 2.  
Tryb oraz zasady przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania 
i ochrony kultury określa regulamin, będący załącznikiem nr 1 do uchwały. 

§ 3.  
Rada Miasta ustala corocznie w budżecie kwotę przeznaczoną na wypłatę nagród i wyróżnień 

w danym roku. Kwota ta może być powiększona o fundusze przekazane na ten cel przez osoby prawne 
i fizyczne. 

§ 4.  
Tracą moc:  Uchwała nr XXIII/300/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 1 marca 2012r. w sprawie 

nagród 
i wyróżnień w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz Uchwała 
nr XXX/470/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały 
nr XXIII/300/2012. 

§ 5.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane. 
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§ 6.  
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia i podlega opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego 
Przewodniczący Rady
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Załącznik do uchwały Nr  
Rady Miasta Zakopane 
z dnia .................... 2020 r. 

Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury 

§ 1.  
Niniejszy regulamin ustala szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz wysokości nagród 

i wyróżnień ze środków miasta Zakopane w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury. 

§ 2.  
1. Nagrody i wyróżnienia ze środków budżetu Miasta Zakopane mogą być przyznawane osobom 

fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu. 

2. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane w następujących kategoriach: 
·za całokształt działalności w dziedzinie kultury, 
·z okazji jubileuszu, 
·za szczególne osiągnięcia i organizację imprez w dziedzinie kultury w danym roku, 
·laureatom konkursów, przeglądów i festiwali o charakterze miejskim, w tym międzyszkolnym albo 

organizowanych przez Miasto Zakopane, 
·za działanie na rzecz promocji i popularyzacji Miasta Zakopane, 
·autorom najlepszych książek propagujących Zakopane i Tatry, tzw. Nagroda Literacka Zakopanego. 

§ 3.  
1. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane na pisemny wniosek osób prawnych, w tym 

stowarzyszeń, instytucji kultury, związków twórczych, środowisk twórczych lub grup z danego 
środowiska twórczego oraz innych osób  lub Wydziału Kultury Urzędu Miasta Zakopane. 

2. Wniosek wskazany w ust. 1, powinien zawierać: 
·dane osobowe kandydata do nagrody, lub nazwę podmiotu i jego adres; 
·informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które 

nagroda lub wyróżnienie ma być przyznane; 
·uzasadnienie wniosku. 

§ 4.  
Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane w formie pieniężnej oraz w formie dyplomów lub 

drobnych nagród rzeczowych. 

§ 5.  
1. Nagroda lub wyróżnienie za całokształt działalności w zakresie twórczości artystycznej może być 

przyznana tej samej osobie lub grupie osób tylko jeden raz w ciągu ich okresu pracy. 
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2. Doroczna nagroda za szczególne osiągnięcia w zakresie upowszechniania i ochrony kultury, w tym 
za wysiłek organizacyjny w danym roku, może być przeznaczona w różnych latach tej samej osobie lub 
podmiotowi. 

3. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę lub wyróżnienie za to samo 
osiągnięcie. 

§ 6.  
1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz Miasta Zakopane. 
2. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są dla kandydata raz w roku, do następującej wysokości: 

·dla osób prawnych i innych podmiotów – 10.000 zł, 
·dla osób fizycznych – 3.000zł. 
3. Wysokość nagród lub wyróżnień w granicach wskazanych w ust.2 określa każdorazowo Burmistrz. 
4. Nagroda dla Laureatów Nagrody Literackiej Zakopanego, o której mowa w § 2 ust. 2 tiret szóste 

Regulaminu, wynosi 10.000 zł. 

§ 7.  
Nagrody i wyróżnienia wręczane są przez Burmistrza Miasta Zakopane lub upoważnioną przez Niego 

osobę. 
Przewodniczący Rady
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UZASADNIENIE

Na wniosek Komisji Kultury Rady Miasta Zakopane została podwyższona wysokość nagrody dla
osób prawnych do kwoty 10.000 zł. Ujednolicono także całość Uchwały uwzględniając poprawki
dotyczące Nagrody Literackiej Zakopanego.
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