
UCHWAŁA NR XXVI/140/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘCZNEJ

z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie ustanowienia nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz zasad jej przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn.zm.) oraz art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406, z późn.zm.) - Rada Miejska uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1 Ustanawia się doroczną nagrodę Łęczyński Odyniec Kultury dla osób fizycznych, prawnych oraz 
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

2. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagrody, określa regulamin, stanowiący załącznik nr 1 do 
uchwały.

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

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/99/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 15 lutego 2012 roku w 
sprawie ustanowienia dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej 
upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz zasad jej przyznawania.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krystyna Borkowska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/140/2016

Rady Miejskiej w Łęcznej

z dnia 26 października 2016 r.

Regulamin przyznawania nagrody Łęczyński Odyniec Kultury za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury

§ 1. 1. Nagroda Łęczyński Odyniec Kultury, zwana dalej nagrodą, przyznawana jest za osiągnięcia w 
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

2. Celem ustanowienia nagrody jest:

1) uhonorowanie osób fizycznych lub prawnych, a także innych podmiotów wybitnie wyróżniających się 
w swej twórczości i działalności związanej ze społecznością lokalną;

2) stworzenie dla twórców, działaczy i animatorów kultury motywacji do podejmowania działalności 
artystycznej lub upowszechniającej kulturę;

3) poszukiwanie nowatorskich sposobów na animację życia kulturalnego Gminy Łęczna;

3. Nagroda może mieć charakter indywidualny lub zbiorowy.

§ 2. 1. Nagrodę przyznaje się za znaczące dokonania artystyczne, upowszechnianie i ochronę kultury, 
obejmujące w szczególności:

1) sztuki plastyczne;

2) muzykę;

3) teatr;

4) literaturę i publicystykę;

5) fotografię;

6) sztukę ludową.

2. Nagrodę przyznaje się również za osiągnięcia w zakresie innej działalności społecznej, służącej 
upowszechnianiu i ochronie kultury.

3. Nagroda może być przyznawana osobom fizycznym, prawnym lub innym podmiotom mającym 
siedzibę na terenie Gminy Łęczna.

4. Nagrodę przyznaje się raz w roku, tylko w jednej dziedzinie.

5. Za to samo osiągnięcie można otrzymać tylko jedną nagrodę.

§ 3. 1. Wnioski o przyznanie nagrody mogą zgłaszać:

1) placówki upowszechniania kultury;

2) społeczne organizacje kultury, w tym stowarzyszenia zrzeszające twórców i artystów;

3) inne podmioty, których działalność statutowa związana jest z upowszechnianiem kultury i sztuki oraz 
ochroną dóbr kultury;

2. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

1) dane personalne, adres oraz dane o przebiegu działalności lub pracy nominowanej osoby lub podmiotu;

2) charakterystykę zasług uzasadniających przyznanie nagrody ze wskazaniem charakteru działalności 
lub osiągnięcia oraz jego znaczenie dla kultury;

3) dokumentację osiągnięć dostarczoną w wersji papierowej lub na innym nośniku;
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4) wyrażoną przez kandydata będącego osobą fizyczną zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych 
osobowych, zgodę na podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania nagrody.

3. Wnioski należy składać do Burmistrza Łęcznej w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego 
danego roku kalendarzowego

§ 4. 1 Wnioski pod względem formalnym i merytorycznym weryfikuje Burmistrz Łęcznej.

2. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w 
terminie 7 dni od dnia powiadomienia.

3. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

1) złożenia po terminie;

2) cofnięcia przez wnioskodawcę;

3) rezygnacji kandydata z kandydowania do nagrody;

4) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie, w trybie ust. 2

3. Wnioski spełniające wymogi formalne i merytoryczne Burmistrz przekazuje do zaopiniowania 
Kapitule Nagrody Łęczyński Odyniec Kultury.

§ 5. 1. Wnioski opiniuje Kapituła Nagrody Łęczyński Odyniec Kultury pod przewodnictwem 
Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Młodzieży Rady Miejskiej – zwana dalej 
Kapitułą.

2. Kapitułę tworzą: Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Młodzieży Rady 
Miejskiej lub wyznaczony przez niego przedstawiciel tej Komisji, dyrektorzy Centrum Kultury oraz 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęcznej, laureaci nagrody z lat ubiegłych lub w przypadku, gdy 
przyznana została nagroda zbiorowa – przedstawiciel laureata.

3. Posiedzenie Kapituły zwołuje Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw 
Młodzieży Rady Miejskiej w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia wniosków celem ich 
zaopiniowania.

4. Uchwały Kapituły podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków 
obecnych na posiedzeniu, z zastrzeżeniem ust. 5; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
Przewodniczącego Kapituły,

5. Laureatem może zostać kandydat, który w głosowaniu tajnym uzyskał co najmniej połowę głosów 
członków Kapituły obecnych na posiedzeniu.

6. Nagrodę przyznaje Burmistrz Łęcznej, po zapoznaniu się z opinią Kapituły.

§ 6. Nagroda nie jest przyznawana w danym roku, jeżeli:

1) nie zgłoszono żadnego wniosku w ustalonym w § 3 ust. 3 terminie;

2) wniosek nie uzyskał merytorycznej akceptacji.

§ 7. 1. Nagroda przyznawana jest łącznie w formie:

1) nagrody pieniężnej - w wysokości do 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, obowiązującego w III kwartale roku poprzedzającego rok, w którym przyznawana jest 
nagroda;

2) statuetki Łęczyńskiego Odyńca Kultury;

3) dyplomu.

2. Wysokość przyznanej nagrody pieniężnej ograniczona jest wysokością środków finansowych 
zabezpieczonych w budżecie Gminy Łęczna na realizację tego zadania w danym roku budżetowym.

3. Informację o przyznaniu nagrody podaje się do publicznej wiadomości.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/140/2016 

Rady Miejskiej w Łęcznej 

z dnia 26 października 2016 r. 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ŁĘCZYŃSKI ODYNIEC KULTURY 

 

Wniosek składany za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 

i ochrony dóbr kultury. 

 

Nagroda ma charakter: 

 

indywidualny      zbiorowy
1
 

 

 

Dane wnioskodawcy:  

 

Pełna nazwa: …………………………………………………….……………………………............. 

Adres: ………………………………………….……………………………………………………… 

Telefon / fax …………………………….…………..e-mail …………………….…………….......... 

Nazwiska i imiona osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dane osobowe kandydata do nagrody:  

Nazwisko i imię (lub nazwa zespołu): ........................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………… 

Data urodzenia (data powstania): .............................................................................................. 

Adres (siedziba)………………………………………….…………………………………………… 

Telefon / fax …………………………….…………..e-mail …………………….…………….......... 

Numer konta bankowego: …………………………………………………………………………… 

                                                
1
 W przypadku wniosku o przyznanie nagrody o charakterze zbiorowym należy wypełnić dodatkowo kartę imienną dla 

każdego członka zespołu 
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Wniosek składany za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i 

ochrony dóbr kultury w kategorii
 
(zaznaczyć jedną, właściwą pozycję): 

 

a) sztuki plastyczne, 

b) muzyka, 

c) teatr, 

d) literatura i publicystyka, 

e) fotografia, 

f) sztuka ludowa, 

g) inne: 

…………………………………………………………………………………………… 

Informacja o dotychczasowej działalności kandydata do nagrody, jej przebieg, 

osiągnięcia 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................... ................................................

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... ..............................

.................................................................................................................................................................... 
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Uzasadnienie wniosku  

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. ..................

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

Do wniosku została dołączona dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia kandydata (w wersji 

papierowej / w wersji elektronicznej) oraz oświadczenie kandydata do nagrody, że wyraża zgodę na 

zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania 

nagrody lub wyróżnienia.  

Powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym a wnioskodawca i kandydat do nagrody zobowiązują 

się do niezwłocznego zawiadomienia o wszelkich zmianach oraz przejmują odpowiedzialność z tytułu 

niedotrzymania powyższego zobowiązania. 

 

 

 

 

…………………………………………………………… 

data i czytelny podpis wnioskodawcy (osoby lub osób 

upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu 

wnioskodawcy) 
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Indywidualna karta imienna dla członka zespołu 

 

 

Dane osobowe członka zespołu :  

Nazwisko i imię.............................................................................................................. ............. 

Data urodzenia: ......................................................................................................................... 

Adres zamieszkania …………………………………….…………………………………………. 

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

Telefon  …………………………….…………..e-mail ……………………….…………….......... 

 

Numer konta bankowego: …………………………………………………………………………… 

 

Do wniosku została dołączona dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia kandydata (w wersji 

papierowej / w wersji elektronicznej) oraz oświadczenie kandydata do nagrody, że wyraża zgodę na 

zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania 

nagrody lub wyróżnienia.  

Powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym a wnioskodawca i kandydat do nagrody zobowiązują 

się do niezwłocznego zawiadomienia o wszelkich zmianach oraz przejmują odpowiedzialność z tytułu 

niedotrzymania powyższego zobowiązania. 

 

 

 

  ………………………………………… 

data i czytelny podpis wnioskodawcy  

(lub osoby upoważnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu 

wnioskodawcy) 
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