UCHWAŁA NR XIII/147/15
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia 27 października 2015 r.
zmieniająca uchwałę 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 2015 r. poz.
1515) 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, z 2014 r. poz. 423 oraz z 2015 r. poz. 337) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale 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
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) Nagrodę Rady Miasta Białystok - „Kulturalne Gryfy”.”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Regulaminy poszczególnych nagród, określające szczegółowe zakresy ich przyznawania, stanowią
załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.”;
3) dodaje się załącznik Nr 4 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Krzysztof Gromko
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Załącznik do Uchwały Nr XIII/147/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 27 października 2015 r.
REGULAMIN NAGRODY RADY MIASTA BIAŁYSTOK - „KULTURALNE GRYFY”
§ 1. Nagroda Rady Miasta Białystok – „Kulturalne Gryfy” – przyznawana jest mecenasom kultury,
instytucjom, organizacjom pozarządowym, twórcom oraz animatorom życia kulturalnego, za szczególne
osiągnięcia dotyczące szeroko pojętej działalności kulturalnej na terenie Miasta Białystok.
§ 2. Nagroda „Kulturalne Gryfy” przyznawana jest w kategoriach:
1) KATEGORIA I:
ANIMATOR
Szczególne osiągnięcia indywidualne dotyczące szeroko pojętej działalności kulturalnej, twórczości
artystycznej, obejmującej swym zasięgiem wszystkie dziedziny sztuki, organizowania imprez kulturalnych
o wysokim poziomie artystycznym, upowszechniania kultury, a w szczególności prezentacji i promocji
kulturalnego dorobku miasta na forum wojewódzkim i ogólnopolskim, kształtowania świadomości i tożsamości
lokalnej poprzez szeroko pojętą edukację kulturalną, prowadzenia działalności na rzecz integracji środowisk
twórczych oraz animacji życia kulturalnego.
2) KATEGORIA II:
INSTYTUCJA
Szczególne osiągnięcia zespołowe dotyczące szeroko pojętej działalności kulturalnej, obejmującej swym
zasięgiem wszystkie dziedziny sztuki, organizowania imprez kulturalnych o wysokim poziomie artystycznym,
upowszechniania kultury, a w szczególności prezentacji i promocji kulturalnego dorobku społeczności Miasta
Białystok na forum wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, kształtowania świadomości
i tożsamości lokalnej poprzez szeroko pojętą edukację kulturalną, prowadzenia działalności na rzecz integracji
środowisk twórczych oraz animacji życia kulturalnego.
3) KATEGORIA III:
ORGANIZACJA POZARZĄDOWA
Szczególne osiągnięcia dotyczące szeroko pojętej działalności kulturalnej osób prawnych, obejmującej swym
zasięgiem wszystkie dziedziny kultury lokalnej, organizowania imprez kulturalnych o wysokim poziomie
artystycznym, upowszechniania kultury, a w szczególności prezentacji i promocji lokalnego dorobku
w dziedzinie kultury, kształtowania świadomości i tożsamości regionalnej poprzez szeroko pojętą edukację
kulturalną, prowadzenia działalności na rzecz integracji środowisk twórczych oraz animacji życia kulturalnego.
4) KATEGORIA IV:
MECENAS
Wyróżnienie i uhonorowanie osób bądź firm, które w sposób szczególny wspomagają działalność kulturalną na
terenie Miasta Białystok, wspierają inicjatywy, które bez pomocy zewnętrznych podmiotów nie miałyby szans
na realizację, prowadzą szeroko pojętą działalność na rzecz tworzenia materialnych warunków do rozwoju
kultury, wspierają i rozwijają współpracę pomiędzy środowiskami gospodarczym a środowiskiem
artystycznym, instytucjami kultury oraz zarządcami obiektów zabytkowych na terenie Miasta Białystok.
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5) KATEGORIA V:
WYDARZENIE
Wyróżnienie twórców, autorów, organizatorów najlepszych wydarzeń kulturalnych na terenie Białegostoku.
Nagrodę mogą otrzymać osoby fizyczne, zespoły osób, organizacje społeczne, osoby prawne oraz
przedsiębiorstwa.
§ 3. Każdego roku może być przyznana jedna nagroda w danej kategorii. W poszczególnych kategoriach może
być przyznane wyróżnienie, o charakterze pozafinansowym.
§ 4. Zastrzega się możliwość nie przyznania nagrody za dany rok, w którejkolwiek z kategorii.
§ 5. Laureat nagrody otrzymuje statuetkę i nagrodę pieniężną, z wyłączeniem Kategorii IV „Mecenas”, w której
zostanie przyznana statuetka.
§ 6. Kapitułę nagrody, dokonującą opiniowania kandydatur, powołuje Prezydent Miasta Białegostoku, spośród
radnych Rady Miasta Białystok.
§ 7. Do zgłaszania wniosków o przyznanie nagrody uprawnione są podmioty określone w odrębnej uchwale. ”
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