
UCHWAŁA Nr 733 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 6 czerwca 2018 roku 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych 

nagród Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 7a 

ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.) Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Celem uhonorowania twórców i animatorów kultury, działających na terenie miasta 

Konina ustanawia się doroczne nagrody Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcia 

w dziedzinach:  

a) twórczości artystycznej, 

b) upowszechniania kultury, 

c) ochrony kultury. 

§ 2. 

 

1. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagród, o których mowa w §1 określa 

„Regulamin w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych 

nagród Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury”, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.  

2. Wniosek o nagrodę Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Prezydenta 

Miasta Konina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 

i ochrony kultury. 

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

 

§ 4. 

 

Traci moc Uchwała Nr 594 Rady Miasta Konina z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie 

ustanowienia i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. 

 

§ 5. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

 

/-/Wiesław Steinke 



UZASADNIENIE  

do Uchwały Nr 733 

Rady Miasta Konina 

z dnia 6 czerwca 2018 roku 

 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród 

Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury. 

 

 

Ustanowienie nowych szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych 

nagród Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury wynika z potrzeby dostosowania uchwały do aktualnego 

stanu prawnego. 

Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym, prawnym oraz innym 

podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu. 

Wprowadzony zostaje Regulamin w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz Wniosek o nagrodę 

Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury. 

 

        

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

 

/-/Wiesław Steinke 

   

 


