
Załącznik do uchwały Nr XXXI/312/21 

Rady Gminy Spytkowice 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

REGULAMIN 

określający szczegółowe zasady i tryb przyznawania  

Nagrody „Perły Kultury Gminy Spytkowice”  

 

 

§ 1 

Nagroda „Perły Kultury Gminy Spytkowice”, zwana w dalszej części Regulaminu Nagrodą, 

jest przyznawana osobom i podmiotom zasłużonym dla rozwoju kultury w Gminie Spytkowice. 

 

§ 2 

1. Nagroda może być przyznana osobom fizycznym, stowarzyszeniom i organizacjom 

społecznym oraz innym podmiotom, za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz 

rozwoju kultury lokalnej Gminy Spytkowice w zakresie: 

1) twórczości literackiej, plastycznej, muzycznej, teatralnej, fotograficznej, filmowej, 

choreograficznej oraz artystyczne prezentacje dzieł sztuki,  

2) działalności twórczej i artystycznej stowarzyszeń społeczno-kulturalnych, 

3) realizacji programów i przedsięwzięć kulturalnych wartościowych pod względem 

artystycznym, edukacyjnym i upowszechnieniowym, 

4) upowszechniania czytelnictwa, muzealnictwa, muzyki, teatru, plastyki, tańca, fotografii 

i filmu oraz popularyzacji wiedzy, 

5) inicjowania nowatorskich form życia społeczno-kulturalnego, 

6) publicystyki twórczo oddziaływującej na procesy społeczno-gospodarcze, 

7) działalności twórczej i artystycznej stowarzyszeń społeczno-kulturalnych, 

8) ochrony dziedzictwa kultury. 

2. Nagroda może być przyznawana zarówno osobom zamieszkałym na terenie Gminy 

Spytkowice, jak i poza jej terenem, których działalność w dziedzinie kultury wniosła 

istotny wkład w rozwój kultury Gminy Spytkowice. 

3. Nagroda może być przyznawana indywidualnie lub zespołowo. 

4. Nagroda: 

1) Indywidualna, przyznawana jest osobom fizycznym: 

a) twórcom i artystom, 

b) pracownikom instytucji kultury i społecznym animatorom życia kulturalnego; 

2) Zespołowa, przyznawana jest zespołom: 

a) twórczym i artystycznym, 

b) instytucjom, stowarzyszeniom i związkom twórczym, 

c) grupom animatorów życia kulturalnego. 

5. Nagrodę można otrzymać tylko jeden raz. 

 



§ 3 

Wysokość kwoty przeznaczonej na Nagrodę w danym roku określa Wójt Gminy Spytkowice, 

biorąc pod uwagę charakter działalności kandydata oraz rangę jego osiągnięć. Maksymalna 

wartość Nagrody może wynieść 2000 zł. 

 

§ 4 

Przyznanie Nagrody może nastąpić z inicjatywy Wójta Gminy Spytkowice lub na wniosek: 

1) grupy co najmniej 5 Radnych Rady Gminy Spytkowice, 

2) samorządowej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Spytkowice, 

3) organizacji pozarządowej lub innego podmiotu realizującego zadania w zakresie 

kultury, 

4) grupy co najmniej 10 Mieszkańców Gminy Spytkowice, którzy ukończyli 18 rok życia. 

 

§ 5 

1. Wzór wniosku o przyznanie Nagrody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zostać złożony w zaklejonej kopercie 

z dopiskiem: Nagroda „Perły Kultury Gminy Spytkowice” w Urzędzie Gminy Spytkowice 

w terminie do 31 marca roku, w którym wnioskodawca ubiega się o przyznanie Nagrody 

dla kandydata. 

3. Wnioski niekompletne i niespełniające kryteriów oraz złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane. 

4. Dokumentacja stanowiąca podstawę ubiegania się o przyznanie Nagrody nie podlega 

zwrotowi. 

5. Ogłoszenie laureata Nagrody nastąpi w terminie do 30 września danego roku. 

6. Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania Nagrody. 

 

§ 6 

1. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. 

2. Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje Komisja składająca się z co najmniej  

3 członków, powołana przez Wójta Gminy Spytkowice w drodze Zarządzenia. 

3. Obsługę prac Komisji zapewnia Urząd Gminy w Spytkowicach. 

4. Ocena formalna wniosków następuje pod względem: 

1) zachowania terminu jego złożenia, 

2) zachowania wymagań treściowych wniosku, 

3) złożenia wniosku przez uprawniony podmiot. 

5. Ocena merytoryczna wniosków następuje na podstawie informacji w nich zawartych, 

mających wykazać zasadność przyznania Nagrody. 

6. Komisja dokonuje oceny poprzez poddanie głosowaniu każdej kandydatury do Nagrody. 

7. Komisja podejmuje decyzję o rekomendacji kandydatów do Nagrody zwykłą większością 

głosów. 

8. Z obrad Komisji sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji. 

9. Wzór protokołu zostanie określony w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Spytkowice. 

 

 



§ 7 

1. Komisja po zapoznaniu się z wnioskami rekomenduje Wójtowi kandydata do Nagrody. 

2. O przyznaniu Nagrody decyduje Wójt Gminy Spytkowice w drodze zarządzenia. 

3. Decyzja Wójta Gminy Spytkowice jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

4. Zastrzega się prawo do rezygnacji z przyznania Nagrody w danym roku. 

5. Informacje o laureatach Nagrody podawane są do publicznej wiadomości m.in. na stronie 

internetowej Gminy Spytkowice. 

 

§ 8 

Wręczenie statuetki potwierdzającej otrzymanie Nagrody odbywa się co do zasady podczas 

gminnych obchodów Święta Niepodległości lub na uroczystej sesji Rady Gminy Spytkowice. 

Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora w danym roku będzie to niemożliwe bądź 

nadmiernie utrudnione, w takiej sytuacji uroczyste wręczenie statuetki laureatowi Nagrody 

odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach, na wcześniejsze zaproszenie Wójta 

Gminy. 

 

 

 

 


