
UCHWAŁA NR XVI/122/12
RADY GMINY W WILKOWIE

z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie określenia w drodze regulaminu zasad przyznawania nagród i wyróżnień 
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, rękodzieła ludowego oraz upowszechniania i ochrony 

kultury na terenie Gminy Wilków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 
167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 
i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, 
Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz  art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) 
Rada Gminy w Wilkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa zasady przyznawania nagród i wyróżnień  za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
rękodzieła ludowego oraz upowszechniania i ochrony kultury, w drodze regulaminu stanowiącego załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Wiesław Kowalczyk
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                                                                                Załącznik 

                                                                                                            do uchwały Nr XVI/122/12                                 
                                                                                                         Rady Gminy w Wilkowie 
                                                                                                        z dnia 22 czerwca 2012r. 

 
 

Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
rękodzieła ludowego oraz upowszechniania i ochrony kultury na terenie Gminy Wilków 

 
 

 
 

§ 1. Regulamin określa zasady przyznawania nagród i wyróżnień w konkursach: wieńców i dzieł 
dożynkowych, fotograficznych, stroików wielkanocnych, szopek betlejemskich, bądź w innych formach 
organizacyjnych propagujących  twórczość artystyczną – dalej zwanymi przedsięwzięciem. 
 
§ 2. Celami przedsięwzięcia jest promocja polskiej kultury i sztuki, kultywowanie tradycji, promowanie 
różnorodnych form popularyzacji kultury ludowej oraz zachęcenie mieszkańców gminy do pielęgnacji tradycji 
ludowej. 
 
§ 3. 1. Nagrody i wyróżnienia mogą mieć charakter indywidualny i zbiorowy. 
2. Nagrody i wyróżnienia mają formę finansową bądź rzeczową. 
3.Ustala się następującą klasyfikację nagród: 
1) I   – nagroda  o wartości do 500 zł; 
2) II  – nagroda o wartości do 300 zł; 
3) III – nagroda o wartości do 200 zł; 
4) wyróżnienia o wartości do 100 zł . 
 
§ 4. 1. Szczegółowy charakter, formę oraz wysokość nagród dla poszczególnych przedsięwzięć   
z uwzględnieniem środków finansowych, o których mowa w § 5, ustala Wójt Gminy w ogłoszeniu o danym 
przedsięwzięciu. 
2. Do oceny wyniku danego przedsięwzięcia  Wójt Gminy Wilków powołuje Komisję, w składzie  co najmniej 
trzyosobowym. 
3. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są przez Wójta Gminy Wilków, w oparciu o opinię Komisji. 
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