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Zachęcamy do występowania z wnioskami  

o Nagrodę Wójta Gminy Wiśniew  

za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury.  

 

Nagroda ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie osób i podmiotów 

zamieszkałych lub mających siedzibę na terenie 

gminy Wiśniew, posiadających osiągnięcia w 

dziedzinie twórczości artystycznej oraz 

upowszechniania i ochrony kultury. 

 

Nagrodę przyznaje Wójt Gminy Wiśniew 

z własnej inicjatywy lub na wniosek: 

1) kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, 

2) radnych Rady Gminy Wiśniew, 

3) zainteresowanych artystów lub twórców, 

a w przypadku osoby małoletniej – jej rodziców 

lub prawnych opiekunów, 

4) instytucji i podmiotów zajmujących się 

organizowaniem i prowadzeniem 

działalności kulturalnej, 

5) 15 mieszkańców gminy Wiśniew. 

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać: dane 

kandydata (imię i nazwisko/nazwa, aktualny adres zamieszkania/adres siedziby; w przypadku 

osób prawnych numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze; w przypadku osób 

niepełnoletnich dodatkowo imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego); oświadczenie 

kandydata o wyrażeniu zgody na gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych. W 

przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie składa rodzic lub opiekun prawny; dane 

wnioskodawcy (nazwa, adres, numer KRS lub z innej ewidencji); informację o osiągnięciach, 

za które nagroda może zostać przyznana; uzasadnienie wniosku uwzględniające charakter i 

rangę osiągnięć kandydata; podpis wnioskodawcy. 

 

Wniosek o przyznanie Nagrody składa się w Urzędzie Gminy Wiśniew, w terminie do 31 marca 

każdego roku – za osiągnięcia w roku poprzednim, a w przypadku nagrody za całokształt 

działalności artystycznej za osiągnięcia w poprzednich latach. 

 

Regulamin Nagrody Wójta Gminy Wiśniew za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury stanowi załącznik do Uchwały Rady Gminy 

Wiśniew Nr XLI/297/2018 z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury i  znajduje się do wglądu u sołtysa miejscowości oraz 

w Urzędzie Gminy Wiśniew, pok. 6. 
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