
Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 725  

Rady Miasta Konina  

z dnia 30 marca 2022 roku 

 

Regulamin w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta 

Konina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 
 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

1. Podstawą przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Konina (zwanej dalej 

nagrodą) jest ocena całokształtu działalności lub osiągnięć w minionym roku 

o istotnym znaczeniu w następujących dziedzinach: 

a) twórczości artystycznej, 

b) upowszechniania kultury, 

c) ochrony kultury. 

2. Nagrody mogą otrzymać: 

a) osoby fizyczne będące mieszkańcami Konina (osoby zamieszkujące, 

przebywające w Koninie w związku z wykonywaniem pracy lub edukacją), 

b) osoby prawne i inne podmioty, mające siedzibę na terenie Miasta Konina 

c) osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty prawne i inne podmioty realizujące 

projekty kulturalne na terenie Konina,  

d) osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty prawne i inne podmioty, które 

w znaczący sposób przyczyniają się do wzbogacania życia kulturalnego miasta 

Konina, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego oraz do promocji miasta 

Konina w kraju i zagranicą.  

3. Nagrody mogą być przyznawane: 

1) indywidualnie: 

a) twórcom i artystom, 

b) organizatorom i promotorom działalności kulturalnej, 

c) popularyzatorom kultury, 

d) pracownikom instytucji kultury i społecznym animatorom życia 

kulturalnego w Mieście Koninie, 

e) nauczycielom szkół artystycznych, 

f) pracownikom innych jednostek organizacyjnych oraz

 przedstawicielom organizacji pozarządowych prowadzącym działalność 

artystyczno- kulturalną, 

2) zespołowo: 



a) zespołom twórczym i artystycznym, 

b) instytucjom kultury, 

c) organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, prowadzącym 

działalność artystyczno-kulturalną, 

d) związkom twórczym i artystycznym oraz grupom animatorów życia 

kulturalnego. 

4. Nagrody wypłacane będą w ramach zabezpieczonych środków 

budżetowych miasta Koniina w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.  

5. Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury na podstawie oceny całokształtu działalności 

kulturalnej może być przyznana tej samej osobie lub podmiotowi tylko jeden raz. 

To samo osiągnięcie może być podstawą przyznania danej osobie jednej nagrody. 

6. Nagroda może być przyznawana niezależnie od innych wyróżnień i nagród 

finansowych pochodzących z innych źródeł. 

7. Nagrody wręczane będą podczas Inauguracji Roku Kulturalnego. 

 

Rozdział II 

Warunki i tryb zgłaszania kandydatów do nagród Prezydenta Miasta Konina 

1. Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody przysługuje: 

1) organizacjom pozarządowym o charakterze społeczno – kulturalnym, 

2) związkom twórczym i przedstawicielom środowiska twórczego, 

3) instytucjom kultury, 

4) szkołom artystycznym, 

5) Prezydentowi Miasta Konina 

6) Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Konina   

2. Wnioski o nagrodę Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (zwane dalej 

wnioskiem o przyznanie nagrody) składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu 

Miejskiego Urzędu Miejskiego w Koninie w terminie do dnia 31 maja każdego roku 

(decyduje data wpływu wniosku). Jeżeli ostatni dzień składania wniosków przypada 

na dzień uznany ustawowo za dzień wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa 

w dzień roboczy następujący po tej dacie. 

3. W razie stwierdzenia braków formalnych, wnioskodawca jest zobowiązany 

do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

4. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

a) złożenia wniosku po terminie, 

b) braku pisemnej zgody kandydata, 

c) braków formalnych, jeżeli nie zostały uzupełnione w terminie, 

d) braku wymaganego uzasadnienia, 

e) wycofania przez wnioskodawcę. 

5. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 



6.  Wniosek jest dostępny na stronie miasta Konina www.konin.pl w Biuletynie 

Informacji Publicznej, dział KULTURA. 

7. Do wniosku można dołączyć: 

a) opinie lub rekomendacje dotyczące kandydata do nagrody, 

b) dokumentację potwierdzającą działalność kandydata (fotograficzną, wycinki 

prasowe, foldery, itp.). 

 

Rozdział III  

Tryb rozpatrywania wniosków i przyznawania nagród 

1. Warunkiem przyznania nagrody jest złożenie poprawnie wypełnionego 

wniosku. 

2. Obsługę administracyjną w zakresie przyznawania nagród prowadzi Urząd 

Miejski w Koninie, który: 

a) weryfikuje złożone wnioski pod względem formalnym i merytorycznym, 

b) przedkłada Prezydentowi opinię, dotyczącą kandydata lub kandydatów. 

3. Nagrody przyznaje Prezydent Miasta Konina. Minimalna kwota nagrody 

wynosi 1.000 zł, a maksymalna 5.000 zł brutto. 

4. Od decyzji Prezydenta Miasta Konina nie przysługuje odwołanie.  

5. Kandydaci są powiadamiani o wyniku rozpatrzenia wniosków pisemnie lub 

elektronicznie. 

6. Nagrody wypłacane będą przelewem na konto nagrodzonej 

osoby/instytucji. 

7. Prezydent Miasta Konina zastrzega sobie prawo do opublikowania na 

stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie imion i nazwisk nagrodzonych 

osób/instytucji oraz krótkiej charakterystyki osiągnięć. 


