
ZARZĄDZENIE NR 651/VIII/21 

BURMISTRZA NAMYSŁOWA 

z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. opiniowania wniosków                                               

o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury 

 

              Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz § 6 pkt. 4 uchwały Nr XXXVII/359/10 Rady Miejskiej 

w Namysłowie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania 

nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 

kultury oraz ich wysokości, zarządza się, co następuje: 

§ 1. Powołuje się Gminną Komisję ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród za 

osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zwaną 

dalej Komisją. 

§ 2. Komisję powołuje się w następującym składzie: 

1) Dyrektor Namysłowskiego Ośrodka Kultury – przewodniczący, 

2) I Zastępca Burmistrza Namysłowa – zastępca przewodniczącego, 

3) Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia w Urzędzie Miejskim w Namysłowie 

– członek, 

4) Główny Instruktor Namysłowskiego Ośrodka Kultury – członek, 

5) Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju – członek, 

6) Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie               

– członek, 

7) Laureaci nagrody „Namysłowski  CYMES”. 

§ 3. Do zadań Komisji należy w szczególności: 

1) sprawdzanie wniosków o przyznanie nagród pod względem formalnym, 

2) wezwanie do usunięcia ewentualnych braków formalnych we wnioskach o przyznanie 

nagród, 

3) sporządzenie opinii w sprawie wniosków o przyznanie nagród. 

§ 4. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, który jest również odpowiedzialny za 

formułowanie opinii o wnioskach o przyznanie nagród oraz innych ustaleń z posiedzeń 

Komisji, w razie nieobecności przewodniczącego obowiązki te przejmuje jego zastępca. 

§ 5.1. Z prac Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie nagród, wyłączeni są członkowie 

komisji, będący jednocześnie wnioskodawcami o  ich przyznanie. 



   2. Komisja rozpatruje wnioski o nagrody na posiedzeniach zwołanych przez jej 

przewodniczącego z częstotliwością zależną od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

   3. O terminie i miejscu posiedzenia Komisji powiadamia się jej członków najpóźniej na 5 

dni przed terminem posiedzenia. 

§ 6. 1. Posiedzenia Komisji odbywają się przy udziale co najmniej pięciu jej członków, w tym 

przewodniczącego lub jego zastępcy. 

   2. W posiedzeniu Komisji mogą brać udział osoby niebędące jej członkami – w charakterze 

obserwatora, z głosem doradczym – po uprzednim zaproszeniu przez przewodniczącego. 

   3. Z posiedzenia Komisji sporządza się stosowny protokół. 

§ 7. W przypadku gdy członek Komisji jest jednocześnie kandydatem do nagrody, podlega on 

wyłączeniu z prac Komisji. 

§ 8. 1. Opinie Komisji w sprawie wniosku sporządza się w formie pisemnej, z czego jeden 

egzemplarz stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia, a drugi Komisja przekazuje 

Burmistrzowi Namysłowa wraz z wnioskiem o nagrodę. 

    2. Opinie Komisji podejmowane są przez członków Komisji w drodze głosowania jawnego, 

zwykłą większością głosów. 

   3. Opinie podpisują członkowie obecni Komisji na danym posiedzeniu Komisji. 

§ 9. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego zarządzenia skutkuje utratą członkostwa                  

w Komisji. 

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Namysłowskiego Ośrodka Kultury. 

§ 11. Traci moc zarządzenie nr 52/VII/15 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 marca 2015 r.                

w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród                     

za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz Namysłowa 

/-/ dr Bartłomiej Stawiarski 


