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                                  UCHWAŁA  Nr LII/251/2009 

Rady Miejskiej w śarowie 

 z dnia 14 grudnia 2009 roku 

 
w sprawie:   ustanowienia   corocznych   nagród   za   osiągnięcia  

                    w upowszechnianiu ochrony kultury materialnej na terenie 

Gminy śarów pod nazwą „Nasz Dom”.  

Na  podstawie  art 7a ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku  

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity  

z  2001  r. Dz.  U. Nr  13,  poz. 123 - z późniejszymi  zmianami) Rada 

Miejska w śarowie uchwala co następuje: 

 

§ 1. Mając na względzie ochronę dorobku materialnego mieszkańców Gminy 

śarów jako  dziedzictwa kulturowego gminnej wspólnoty samorządowej,        

z uwagi na zadania gminy w dziedzinie zachowania kultury materialnej 

ustanawia się doroczne nagrody Burmistrza śarowa za osiągnięcia               

w upowszechnianiu ochrony dorobku kultury materialnej na terenie Gminy 

śarów pod nazwą ,,Nasz Dom”.  

 

§ 2. 1.  Nagrody mogą być przyznawane właścicielom, współwłaścicielom 

            bądź wspólnotom mieszkaniowym, których budynki nie są wpisane            

            do rejestru zabytków. 

       2.  Budynki, o których mowa w ust 1 powinny spełniać warunki, według 

            których zasadne staje się uznanie ich za obiekty kultury materialnej 

            warte ochrony i zachowania ze względu na połoŜenie, historię  

            i elementy oraz detale architektoniczne jako dziedzictwo kultury 

            materialnej gminnej wspólnoty samorządowej.  

      3.  Podstawą przyznania nagrody jest wykonanie prac remontowych lub 

           modernizacyjnych o szczególnym znaczeniu dla ekspozycji budynków, 

           o których mowa w ust 2, uznanych za obiekty kultury materialnej 

           Gminy śarów. 

     4.  Nagrodę za dokonane prace remontowe lub modernizacyjne moŜna 

           otrzymać tylko jeden raz. 

§ 3. 1. Nagrody mają formę pienięŜną. 

   2. Ustanawia się: 
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            a)   I nagrodę w wysokości: 25.000 zł, 

            b)  II nagrodę w wysokości: 15.000 zł, 

            c) III nagrodę w wysokości:   5.000 zł, 

3. O przyznanych nagrodach Burmistrz śarowa powiadamia w terminie 

        do  31 maja kaŜdego roku przez umieszczenie ich w Biuletynie       

        Informacji Publicznej i w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

§ 4. 1. Kandydatury do nagrody, o której mowa w § 3 mogą zgłaszać: 

właściciele, współwłaściciele, zarządy lub zarządcy nieruchomości, o których 

mowa w § 2 ust.2. 

2.  Zgłoszenie powinno zawierać: 

   a) adres budynku, 

   b) imię( imiona) nazwisko (nazwiska) właściciela lub współwłaściciela 

                budynku, 

   c) imię (imiona), nazwisko (nazwiska) zarządu, 

   d) oznaczenie zarządcy nieruchomości, 

 e) informacje dotyczące dotychczasowej działalności remontowej 

             i modernizacyjnej oraz o osiągnięciu, za które ma być przyznana 

                 nagroda, wraz z dokumentacją fotograficzną lub filmową. 

   f) uzasadnienie zgłoszenia kandydatury z jednoczesnym określeniem 

       wagi i znaczenia osiągnięcia dla upowszechniania i ochrony  

                kultury materialnej Gminy śarów. 

3. Zgłoszeń o przyznanie nagrody moŜna dokonywać w okresie  od dnia 

1 stycznia do  dnia 30 kwietnia kaŜdego roku poprzez zgłoszenie formularza 

w Urzędzie Miejskim w śarowie. 

  

§ 5. Środki finansowe na nagrody będą corocznie zapewnianie w budŜecie 

Gminy śarów Dziale 921, Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. 

 

§ 6.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta śarów. 

 

§ 7. Uchwała   wchodzi   w   Ŝycie   po  upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego . 

 

Uzasadnienie 
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do uchwały z dnia 14 grudnia 2009 roku  

Rady Miejskiej w śarowie 

 

w sprawie:   ustanowienia   corocznych   nagród   za   osiągnięcia  

                    w upowszechnianiu ochrony kultury materialnej na terenie 

                    Gminy śarów pod nazwą „Nasz Dom”.  

 

 

        Zachowanie istniejącego całokształtu dorobku materialnego mieszkańców Gminy 

śarów jako historycznego dziedzictwa, posiada duŜe znaczenie. W sytuacji gdy 

właściciele nieruchomości nie dysponują wystarczającymi środkami finansowymi dla 

zaspokajania potrzeb, środki finansowe wydatkują według własnych priorytetów 

piramidy potrzeb. Wiele obiektów niewpisanych do rejestru zabytków, znajdujących 

się na terenie Gminy śarów    ze względu na swoje połoŜenie i elementy wystroju 

architektonicznego naleŜałoby zaliczyć do dziedzictwa historycznego jej 

mieszkańców.  

 W celu zapobieŜenia bezpowrotnej utracie tych wartości, w części lub               

w całości, w sytuacji  niedostatku środków finansowych z przeznaczeniem na ich 

zachowanie, Gmina śarów uwaŜa za celowe i niezbędne podejmowanie działań w celu 

pobudzenia i zaktywizowania właścicieli nieruchomości jako członków gminnej 

wspólnoty samorządowej dla zachowania całokształtu dorobku materialnego 

mieszkańców. NaleŜy uznać, Ŝe nagradzanie jest właściwym i skutecznym narzędziem 

do aktywizacji właścicieli nieruchomości w realizacji zamierzonego celu. 

W oparciu o przytoczone w preambule uchwały przepisy, proponowane nagrody mogą 

być przyznawane właścicielom w tym wspólnotom mieszkaniowym posiadającym 

budynki niewpisane do rejestru zabytków, które ze względu na swoje połoŜenie, 

elementy i detale architektoniczne oraz historię ich uŜytkowania stanowią cenny 

obiekt kultury materialnej.   

 

 

Sporządziła: 

Sylwia Pawlik – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu 


