UCHWAŁA NR XLIV/515/13
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134,
poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) i art. 7a ust.
1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2012 r. poz. 406) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się następujące doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury:
1) Nagrodę Literacką Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego - na najlepszą
książkę roku,
2) Nagrodę Artystyczną Prezydenta Miasta Białegostoku - za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia
i upowszechniania kultury,
3) Nagrodę Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli - Animatorów Kultury - za
działalność kulturalną prowadzoną w jednostkach oświatowych.
§ 2. Regulaminy poszczególnych nagród, określające szczegółowe zakresy ich przyznawania,
stanowią załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagród, o których mowa w § 1, określa odrębna
uchwała.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XIX/248/99 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 października 1999
r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury, zmieniona uchwałą Nr XVIII/183/07 z dnia 29 października
2007 r. i uchwałą Nr XXXIII/407/08 z dnia 27 października 2008 r.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzimierz Leszek Kusak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/515/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
REGULAMIN NAGRODY LITERACKIEJ PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU IM.
WIESŁAWA KAZANECKIEGO
§ 1. 1. Nagroda Literacka – za najlepszą książkę roku – przyznawana jest twórcom, którzy są
związani ze środowiskiem literackim Białegostoku i regionu lub też się tu urodzili czy zamieszkują
albo których twórczość wykazuje związki z miastem i regionem, oraz twórcom, których książki
wydano w Białymstoku.
2. Nagroda przyznawana jest autorom najlepszych książek, spośród wszystkich gatunków
literackich. Z udziału wyłączone są antologie, opracowania i publikacje naukowe.
3. Nagroda przyznawana jest za książki wydane pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku
kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania nagrody, także w formie elektronicznej (e-booka).
Nie uwzględnia się maszynopisów książek.
§ 2. 1. Laureatem nagrody w danym roku może być najwyżej dwóch autorów książek.
2. Zastrzega się możliwość nie przyznania nagrody za dany rok.
§ 3. Nagroda za całokształt twórczości może być przyznana twórcy, który w roku poprzedzającym
przyznanie nagrody opublikował książkę lub obchodzi jubileusz pracy twórczej.
§ 4. Laureaci nagrody otrzymują statuetkę i nagrodę pieniężną.
§ 5. 1. Nagroda przyznawana jest w etapach:
1) przyjmowanie zgłoszeń;
2) ustalenie przez Kapitułę listy nominacji i podanie jej do publicznej wiadomości;
3) wytypowanie laureata lub laureatów i zaproponowanie wysokości nagrody przez Kapitułę oraz
przedstawienie opinii Prezydentowi Miasta;
4) decyzja Prezydenta Miasta rozstrzygająca o przyznaniu nagrody i wręczenie nagrody.
2. Terminy poszczególnych etapów podawane są corocznie do publicznej wiadomości.
§ 6. 1. Kapitułę nagrody, dokonującą opiniowania kandydatur do nagrody, powołuje Prezydent
Miasta spośród przedstawicieli: literatów, krytyków literackich, recenzentów książkowych,
literaturoznawców. W skład Kapituły wchodzi także żona patrona nagrody, jako członek honorowy.
2. Kapituła działa w składzie nie przekraczającym 8 osób.
3. Członkiem Kapituły nie może być autor, którego książka w danym roku jest zgłoszona do
nagrody.
4. Do zgłaszania wniosków o przyznanie nagrody uprawnione są podmioty określone w odrębnej
uchwale.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/515/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
REGULAMIN NAGRODY ARTYSTYCZNEJ PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
§ 1. Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku – za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia
i upowszechniania kultury – przyznawana jest twórcom i animatorom życia kulturalnego, których
działalność w znaczący sposób przyczynia się do wzbogacenia życia kulturalnego Białegostoku,
poszerzenia oferty kulturalnej, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz do promocji miasta w kraju i za
granicą.
§ 2. Nagroda artystyczna przyznawana jest w kategoriach:
1) artystycznej - za dokonania twórcze w następujących dziedzinach sztuki:
a) film;
b) fotografika;
c) muzyka;
d) plastyka;
e) taniec;
f) teatr.
2) organizatorskiej - za pomysły i organizację wydarzeń kulturalnych w mieście,
3) ochrony dziedzictwa - za działania na rzecz ochrony, popularyzacji i dokumentowania zabytków
miasta oraz upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym.
§ 3. Każdego roku w kategorii określonej w § 2 pkt 1 mogą być przyznane maksymalnie dwie, a w
pozostałych kategoriach po jednej nagrodzie indywidualnej lub zbiorowej.
§ 4. Zastrzega się możliwość nie przyznania nagrody za dany rok, w którejkolwiek z kategorii.
§ 5. Laureaci nagrody otrzymują statuetkę i nagrodę pieniężną.
§ 6. 1. Kapitułę nagrody, dokonującą opiniowania kandydatur, powołuje Prezydent Miasta
Białegostoku, spośród przedstawicieli: związków twórczych, stowarzyszeń artystycznych
i kulturalnych, instytucji kultury i uczelni artystycznych, dotychczasowych laureatów nagrody
i lokalnych twórców.
2. Ze względu na specyfikę i charakter rozpatrywanych wniosków Prezydent Miasta Białegostoku
może rozszerzyć krąg przedstawicieli, wchodzących w skład Kapituły.
3. Kapituła działa w składzie nie przekraczającym 8 członków.
§ 7. Do zgłaszania wniosków o przyznanie nagrody uprawnione są podmioty określone w odrębnej
uchwale.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/515/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
REGULAMIN NAGRODY PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA BIAŁYSTOK DLA
NAUCZYCIELI – ANIMATORÓW KULTURY
§ 1. Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli – Animatorów Kultury
przyznawana jest nauczycielom – animatorom życia kulturalnego, którzy działając w jednostkach
oświatowych na terenie Białegostoku, wzbogacają ofertę kulturalną miasta.
§ 2. Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta przyznawana jest w dwóch kategoriach:
1) nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów;
2) nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych.
§ 3. Każdego roku w poszczególnych kategoriach mogą być przyznane najwyżej po dwie nagrody,
indywidualne lub zbiorowe.
§ 4. Zastrzega się możliwość przyznania większej ilości nagród w którejkolwiek z kategorii,
w przypadku wpływu wniosków, zgłaszających kandydatów posiadających wyjątkowo znaczące
dokonania w zakresie działań kulturalnych na rzecz miasta.
§ 5. Laureaci nagrody otrzymują dyplom i nagrodę pieniężną.
§ 6. 1. Kapitułę Nagrody, dokonującą opiniowania kandydatur do nagrody, powołuje Prezydent
Miasta Białegostoku, spośród radnych Rady Miasta Białystok.
2. Kapituła działa w składzie nie przekraczającym 10 osób.
§ 7. Do zgłaszania wniosków o przyznanie nagrody uprawnione są podmioty określone
w odrębnej uchwale.
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