
UCHWAŁA NR XVIII/203/20
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE

z dnia 24 lutego 2020 r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród dla osób zajmujących się twórczością artystyczną 
i upowszechnianiem  oraz ochroną kultury

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 194 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa warunki i tryb przyznawania nagród oraz wyróżnień osobom fizycznym, prawnym 
oraz innym podmiotom za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury.

§ 2. Warunki i tryb, o których mowa w § 1 określa Regulamin stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody i wyróżnienia będzie corocznie określana 
w uchwale budżetowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXX/440/08 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie  
zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla podmiotów zajmujących się twórczością artystyczną 
i upowszechnianiem kultury.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Iławie

Michał Młotek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 kwietnia 2020 r.

Poz. 1758



 

 

 

Regulamin 

określający zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień dla podmiotów zajmujących się twórczością 

artystyczną i upowszechnianiem oraz ochroną kultury 

 

§ 1 

Regulamin określa rodzaje nagród i wyróżnień za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury Gminy Miejskiej Iławy oraz zasady i tryb ich przyznawania. 

§ 2 

1. Burmistrz Miasta Iławy przyznaje nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach: 

1) Nagrody Burmistrza Miasta Iławy za osiągnięcia artystyczne, 

2) Nagroda Burmistrza Miasta Iławy za upowszechnianie kultury, 

3) Nagroda Burmistrza Miasta Iławy za całokształt działalności, 

4) Nagroda Burmistrza Miasta Iławy za ochronę dziedzictwa kulturowego, 

5) Nagroda Burmistrza Miasta Iławy dla mecenasa kultury, 

zwane dalej "Nagrodami". 

§ 3 

Burmistrz Miasta Iławy przyznaje Nagrody za znaczące dokonania powstałe w okresie minionego roku 

kalendarzowego, a w pierwszym roku obowiązywania uchwały za dokonania powstałe w ciągu 3 minionych 

lat. Wyjątek stanowi Nagroda Miasta Iławy za całokształt działalności w obszarze kultury i sztuki. 

§ 4 

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za osiągnięcia indywidualne oraz grupowe i mogą je otrzymać: twórcy, 

animatorzy, społecznicy, zespoły, grupy artystyczne, osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne podmioty 

profesjonalnie bądź amatorsko związane z działalnością kulturalną. 

§ 5 

1. Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać podmiotom określonym w § 4, które spełniają wszystkie poniższe 

warunki: 

1) reprezentują Gminę Miejską Iławę; 

2) realizują działania z zakresu twórczości artystycznej, upowszechniania kultury na rzecz Gminy 

Miejskiej Iławy; 

3) posiadają udokumentowane osiągnięcia w reprezentowanej przez siebie dziedzinie kultury, np. 

zdobywają nagrody i wyróżnienia w konkursach i na festiwalach o zasięgu wojewódzkim, a także 

ogólnopolskim i międzynarodowym bądź są twórcami szczególnego dzieła promującego Iławę; 

4) czynnie uczestniczą w licznych wydarzeniach artystycznych na terenie miasta Iławy 

i poza jego granicami. 

§ 6 

1. Nagrody i wyróżnienia dla podmiotów wymienionych § 4 przyznaje Burmistrz Miasta Iławy 

Załącznik do uchwały Nr XVIII/203/20

Rady Miejskiej w Iławie

z dnia 24 lutego 2020 r.
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z własnej inicjatywy lub na podstawie wniosku złożonego przez: 

1) instytucje kultury; 

2) związki i stowarzyszenia społeczno-kulturalne; 

3) szkoły; 

4) inne jednostki organizacyjne, których statutowy zakres działań obejmuje zadania 

w dziedzinie tworzenia, upowszechniania oraz ochrony kultury i sztuki; 

5) Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iławie w uzgodnieniu z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i 

Turystyki Rady Miejskiej w Iławie; 

6) Dyrektora Iławskiego Centrum Kultury. 

 

2. Wniosek o nagrodę bądź wyróżnienie może również złożyć we własnym imieniu zainteresowana osoba 

fizyczna (bądź grupa osób), osoba prawna bądź inny podmiot. 

3. Jeżeli wnioskodawcą jest osoba niepełnoletnia, wniosek składa w jej imieniu opiekun prawny. 

4. Do wniosku o nagrodę podmioty wymienione w § 6 ust. 2 powinny dołączyć następujące    załączniki: 

1) co  najmniej  jedną  rekomendację  eksperta w dziedzinie sztuki/kultury reprezentowanej przez 

nominowanego/ubiegającego się o nagrodę; 

2) kopie dokumentów poświadczających osiągnięcia artystyczne i inne. 

 5. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1. 

 

§ 7 

1. Wniosek o przyznanie nagrody należy złożyć w siedzibie Iławskiego Centrum Kultury do dnia 20 kwietnia 

do godz. 15:30 osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektronicznie. Data wpływu 

dokumentu decyduje o przyjęciu wniosku. 

2. W przypadku złożenia wniosku po wymaganym terminie dokument pozostawia się bez rozpatrzenia. 

3. W sytuacji stwierdzenia braków formalnych Iławskie Centrum Kultury zobowiązuje wnioskodawcę do ich 

uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych od dnia odebrania powiadomienia pod rygorem pozostawienia 

wniosku bez rozpatrzenia. 

 

§ 8 

1. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Burmistrz Miasta Iławy w oparciu o opinie Komisji ds. 

przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury, zwaną dalej Komisją. 

2. W skład Komisji, o której mowa w ust. 1 wchodzą: 

1) Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie; 

2) Burmistrz Miasta Iławy bądź jego przedstawiciel z kompetencjami w zakresie kultury; 

3) Dyrektor Iławskiego Centrum Kultury; 

4) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Iławie; 

5) Przewodniczący Rady Kultury oraz dwóch członków Rady Kultury. 

3. Członek Komisji podlega wyłączeniu z postępowania w sprawie dotyczącej jego interesu. 
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4. Na obrady Komisja może zapraszać z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w 

określonych dziedzinach kultury. 

5. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie. 

 

§ 9 

1. Komisja wybiera spośród swojego składu Przewodniczącego Komisji. 

2. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy: 

1) kierowanie pracą Komisji i ustalenie trybu jej pracy, 

2) ustalenie terminu i miejsca jej spotkań, 

3) zapraszanie ekspertów do udziału w pracy, 

4) przekazanie protokołów z obrad Komisji Burmistrzowi Miasta Iławy.  

3. Decyzje Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

4. Posiedzenie Komisji uważa się za ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków. 

 

§ 10 

1. Burmistrz Miasta Iławy przyznaje maksymalnie trzy Nagrody Burmistrza Miasta Iławy za osiągnięcia 

artystyczne. 

2. Nagrody, o których mowa w ust. 1 mogą zostać przyznane w poniższych dziedzinach: 

1) muzyka; 

2) sztuki wizualne (malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia, film itp.); 

3) taniec; 

4) teatr i inne formy sztuki scenicznej (np. recytacja, krasomówstwo); 

5) literatura. 

 

3. Burmistrz Miasta Iławy przyznaje Nagrodę Burmistrza Miasta Iławy za upowszechnianie kultury, w tym 

w szczególności za działania w zakresie: 

1) animacji i organizacji wydarzeń kulturalnych; 

2) edukacji kulturalnej i artystycznej; 

3) wspomagania artystycznej twórczości amatorskiej. 

4. Burmistrz Miasta Iławy przyznaje osobom fizycznym Nagrodę Burmistrza Miasta Iławy za całokształt 

działalności w okresie co najmniej dwudziestoletniej pracy - w uznaniu wybitnych dokonań w obszarze kultury 

i sztuki. 

5. Burmistrz Miasta Iławy przyznaje Nagrodę Burmistrza Miasta Iławy za ochronę dziedzictwa 

kulturowego, w szczególności za działania w zakresie promowania i upowszechniania folkloru. 

6. Burmistrz Miasta Iławy przyznaje Nagrodę Burmistrza Miasta Iławy dla mecenasa kultury 

w postaci statuetki i listu gratulacyjnego za wspieranie finansowe lub pozafinansowe przedsięwzięć 

kulturalnych, twórczości artystycznej oraz innych działań w zakresie kultury i sztuki. 

1) we wniosku należy przedstawić informację o wsparciu udzielonym w danym roku za które ma 
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zostać przyznana nagroda (nazwa przedsięwzięcia/projektu, termin realizacji, organizator/autor, 

rodzaj/wysokość udzielonego wsparcia) oraz uzasadnienie zawierające opis działalności kandydata w 

zakresie wspierania kultury. 

7. Komisja przedkłada Burmistrzowi Miasta Iławy protokoły zawierające opinie na temat każdej przyznanej 

nagrody według załącznika nr 2 do niniejszego regulaminu w terminie 3 dni roboczych od dnia rozpatrzenia 

wniosków. 

8. Burmistrz Miasta Iławy wydaje decyzje o przyznaniu nagród, które są ostateczne i nie  przysługują od nich 

odwołania. 

9.  Komisja ustala wysokość przyznanych nagród finansowych. 

10. Nagroda finansowa wypłacana jest przez Urząd Miasta Iławy w terminie 30 dni od dnia podjęcia decyzji,              

o której mowa w ust. 8. 

 

§ 11 

Nagroda może być przyznana podmiotom określonym w § 5 w poszczególnych kategoriach nie częściej niż raz 

na dwa lata, a w przypadku  nagród za całokształt twórczości tylko jeden raz. 

 

§ 12 

Wyróżnieniami mogą być: puchary, statuetki, dyplomy i listy gratulacyjne. 

 

§ 13 

Nagrody i wyróżnienia wręcza Burmistrz Miasta Iławy lub upoważniona przez niego osoba  podczas gali 

Kulturalnego Podsumowania Roku, sesji Rady Miasta lub innych ważnych uroczystości miejskich lub 

kulturalnych. 

 

§14 

Informacje o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

określającego zasady i tryb 

przyznawania nagród i wyróżnień dla 

podmiotów zajmujących się 

twórczością artystyczną i 

upowszechnianiem kultury 

  

 

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

(pieczątka organizacji wnioskującej) 

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

(miejscowość i data) 

 

    WNIOSEK      

 

   Burmistrz Miasta Iławy 

 

 

Data złożenia ...................................... 

Nr wniosku ......................................... 

 

Wniosek dotyczy nagrody: …................................. 

 

 Informacja o wnioskodawcy 

1.  Wnioskodawca 

Nazwa instytucji: ….................................................................................................................................. 

Ulica: ..............................................................................................  

nr domu................. nr lokalu.................................. 

Kod pocztowy ........- ...................... Miejscowość ............................................................................ 

Nr telefonu ............................................................ 

Fax ......................................................... e-mail ................................................................................ 

2.  Dane osoby ubiegającej się o nagrodę 

Nazwisko ............................................................................... 

Imiona ........................................................................... 
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Adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) 

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

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

Dziedzina kultury................................................................................................................... 

Miejsce nauki (nazwa szkoły, rok nauki)........................................................................................... 

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

NIP ................................................................... 

Nr telefonu ............................................................. e-mail ............................................................... 

 

Uzasadnienie wniosku  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

(podpis wnioskodawcy) 
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Do wniosku należy dołączyć: 

3) wypis z KRS lub innego organu rejestrowego wnioskodawcy potwierdzony przez 

reprezentującego wnioskodawcę (prezes, dyrektor); 

4) dokumenty potwierdzające osiągnięte wyróżnienia (np. kserokopia dyplomów, 

wyróżnień, zaświadczeń itp., informacja na oficjalnej stronie internetowej 

wnioskodawcy lub inne); 

5) klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

kandydata 

 

 

 

 

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

(miejscowość i data)                (podpis wnioskodawcy) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.04.05.2016), realizując 

wynikający z przywołanego przepisu obowiązek informacyjnym, informujemy, że: 

 

6) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Iławy, z siedzibą w 

Iławie przy ul. Niepodległości 13; 

7) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym we wszystkich sprawach 

związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się pod 

numerem telefonu: (89) …........, drogą elektroniczną pod adresem: …............. oraz listownie 

na adres Administratora; 

8) Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e i a przywołanego we wstępie 

rozporządzenia, przetwarzane będą przez Administratora w celu rozpoznania wniosku i 

przyznania nagrody z budżetu miasta w dziedzinie twórczości artystycznej oraz 

upowszechniania dóbr kultury, zaś podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

Uchwała Nr ... Rady Miejskiej w Iławie z dnia …....... r. w sprawie zasad i trybu przyznawania 

nagród dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem oraz ochroną 

kultury oraz Pani/Pana uprzednia zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy w 

szczególności wykorzystania wizerunku laureata i jego danych dla celów publikacji w 

mediach lokalnych oraz stronach internetowych Administratora); 

9) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub podmioty, które przetwarzają 

je na zlecenie Administratora (np. członkowie kapituły konkursowej, podmioty zajmujące się 

obsługą informacyjną, prawną czy pocztową itp.), jak również inni odbiorcy legitymujący się 

interesem prawnym w pozyskaniu danych;. 

10) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla 

realizacji celu określonego w pkt. 3, a następnie zostaną przechowane przez okres wynikający 

z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów, w tym Instrukcji kancelaryjnej (tj. 

przez okres 5 lat), a po upływie wskazanych powyżej okresów zostaną one usunięte lub w 

odpowiednim i niezbędnym zakresie wybrakowane; 
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11) W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści 

swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia celu 

przetwarzania, wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na przetwarzanie danych oraz do 

cofnięcia zgody na przetwarzanie; 

12) Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące 

przepisy; 

13) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich podanie jest wymogiem 

niezbędnym do rozpoznania wniosku i przyznania nagrody.  

 

 

 

                       Iława, dnia ...... 

…................................... 

…................................... 

…................................... 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta w Iławie moich danych osobowych, 

obejmujących imię i nazwisko, wizerunek, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, numer 

konta bankowego, w celu przeprowadzenia postępowania i przyznania nagrody z budżetu miasta, w 

związku z moim kandydowaniem o przyznanie takiej nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury, w tym również utrwalenia i upublicznienia mojego wizerunku w 

lokalnych mediach oraz na stronach internetowych Miasta Iława i Iławskiego Centrum Kultury. 

 

 

 

       …................................................. 
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                                    Załącznik nr 2 do Regulaminu 

         określającego zasady i tryb   

         przyznawania nagród i wyróżnień dla  

           podmiotów zajmujących się twórczością 

           artystyczną i upowszechnianiem kultury

              

PROTOKÓŁ 

 

 

Komisji do spraw rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody/wyróżnienia za rok … 

 

Wniosek dotyczy nagrody …............................. 

 

Komisja w składzie: 

7) Przewodniczący Rady Miasta- 

8) Burmistrz  (przedstawiciel) – 

9) Dyrektor Iławskiego Centrum Kultury – 

10) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – 

11) Przewodniczący Rady Kultury - 

12) Członek Rady Kultury - 

13) Członek Rady Kultury -  

 

Na posiedzeniu w dniu: ….................. komisja rozpatrzyła wniosek uprawnionego:  

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

                                                                                                             (Nazwa wnioskodawcy, adres) 

 

odnośnie kandydata:............................................................................................................................... 

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

(Imię i nazwisko, adres) 

 

OPINIA KOMISJI  

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

 

Kandydat spełnia kryteria do uzyskania nagrody/wyróżnienia:              TAK                  NIE 

 

Podpisy Komisji: 
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                                    Załącznik nr 3 do Regulaminu 

         określającego zasady i tryb   

         przyznawania nagród i wyróżnień dla  

           podmiotów zajmujących się twórczością 

           artystyczną i upowszechnianiem kultury

              

WZÓR 

 

Iława, dn... 

 

DECYZJA    NR  .../20.. 

 

Na podstawie uchwały nr... Rady Miejskiej w Iławie z dnia …...r. w sprawie zasad i trybu 

przyznawania nagród i wyróżnień dla podmiotów zajmujących się twórczością artystyczną 

i upowszechnianiem kultury w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U....) oraz art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U....) 

 

Burmistrz Miasta Iława …. 

 

PRZYZNAJE 

Pani/Panu …...... , zam. ….............. 

 

nagrodę: ……………... 

 

w formie świadczenia pieniężnego w wysokości  …............. zł. 

 

UZASADNIENIE 

 

Po rozpatrzeniu złożonego dnia …...r. wniosku w sprawie przyznania nagrody w dziedzinie kultury 

oraz po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie 

kultury Burmistrz Miasta Iława w uznaniu dla Pani/Pana zasług dla wyróżniającej działalności w 

przedmiocie twórczości artystycznej oraz pracy na rzecz upowszechniania i ochrony kultury Gminy 

Miejskiej Iława zdecydował o przyznaniu Pani/Panu nagrody. Nagroda zostanie przekazana podczas 

Uroczystej Gali … dnia …. w …. 
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WZÓR 

 

Iława, dn... 

 

 

DECYZJA    NR  .../20.. 

 

 

Na podstawie uchwały nr... Rady Miejskiej w Iławie z dnia …...r. w sprawie zasad i trybu 

przyznawania nagród i wyróżnień dla podmiotów zajmujących się twórczością artystyczną 

i upowszechnianiem kultury w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U....) oraz art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U....)  

 

Burmistrz Miasta Iława …. zdecydował o 

 

WYRÓŻNIENIU 

 

Pani/Pana …...... , zam. ….............. w dziedzinie kultury. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Po rozpatrzeniu złożonego dnia …...r. wniosku w sprawie przyznania nagrody w dziedzinie kultury 

oraz po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie 

kultury Burmistrz Miasta Iława w uznaniu dla Pani/Pana zasług dla wyróżniającej działalności w 

przedmiocie twórczości artystycznej oraz pracy na rzecz upowszechniania i ochrony kultury Gminy 

Miejskiej Iława zdecydował o wyróżnieniu Pani/Pana pracy. Wyróżnienie zostanie przekazane 

podczas Uroczystej Gali … dnia …. w …. 
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WZÓR 

Iława, dn... 

 

 

DECYZJA    NR  .../20.. 

 

Na podstawie uchwały nr... Rady Miejskiej w Iławie z dnia …...r. w sprawie zasad i trybu 

przyznawania nagród i wyróżnień dla podmiotów zajmujących się twórczością artystyczną 

i upowszechnianiem kultury w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U....) oraz art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U....)  

 

Burmistrz Miasta Iława …. 

 

 

ODMAWIA 

przyznania Pani/Panu …...... , zam. ….............. nagrody ………... 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Po rozpatrzeniu złożonego dnia …...r. wniosku w sprawie przyznania nagrody oraz po zapoznaniu się 

z protokołem Komisji ds. przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury Burmistrz Miasta 

Iława ze względu na niewystarczającą ilość środków w planie budżetowym na rok 2020 

zabezpieczonych na nagrody dla osób wyróżniających się w przedmiocie twórczości artystycznej oraz 

pracy na rzecz upowszechniania i ochrony kultury Gminy Miejskiej Iława zdecydował o 

nieprzyznaniu Pani/Panu nagrody pieniężnej. Burmistrz Miasta Iławy życzy dalszych sukcesów w 

działalności artystycznej i zachęca do przesłania zgłoszenia w kolejnym roku. 
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