
UCHWAŁA NR XXXIII/267/2013
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 9 maja 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/251/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 grudnia 2009 roku 
w sprawie ustanowienia corocznych nagród za osiągnięcia w upowszechnianiu ochrony kultury materialnej 

na terenie Gminy Żarów pod nazwą „Nasz Dom”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), Rada Miejska w Żarowie uchwala co następuje: 

§ 1. 1. W Uchwale Nr LII/251/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie 
ustanowienia corocznych nagród za osiągnięcia w upowszechnianiu ochrony kultury materialnej na terenie Gminy 
Żarów pod nazwą „Nasz Dom” wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia 
w upowszechnianiu ochrony kultury materialnej na terenie Gminy Żarów pod nazwą Nasz Dom.” 

2) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 1. Mając na względzie ochronę dorobku materialnego mieszkańców 
Gminy Żarów jako dziedzictwa kulturowego gminnej wspólnoty samorządowej, z uwagi na zadania gminy 
w dziedzinie zachowania kultury materialnej, Burmistrz Miasta Żarów może przyznać doroczne nagrody za 
osiągnięcia w upowszechnianiu ochrony dorobku kultury materialnej na terenie Gminy Żarów pod nazwą Nasz 
Dom.”

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„1. Nagrody mają formę pieniężną. 

2. Łączna pula nagród wynosi 50.000,00 zł. 

3. Burmistrz Miasta Żarów może przyznać do dziesięciu nagród w wysokości 5.000,00 zł lub 10.000,00 zł, 
dla podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 1, spełniających kryteria konkursu, wymienione w § 2 ust. 
2 uchwały. 

4. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.”;

4) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„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. Formularz zgłoszeń powinien zawierać: 

a) adres budynku, 

b) imię (imiona), nazwisko (nazwiska) właściciela lub współwłaścicieli budynku, 

c) wskazanie zarządu lub zarządcy nieruchomości, 

d) informacje dotyczące dotychczasowej działalności remontowej i modernizacyjnej oraz o osiągnięciu, za które 
ma być przyznana nagroda, wraz z dokumentacją fotograficzną lub filmową, 

e) uzasadnienie zgłoszenia kandydatury z jednoczesnym określeniem wagi i znaczenia osiągnięcia dla 
upowszechniania i ochrony kultury materialnej Gminy Żarów.

3. Zgłoszeń do nagrody będzie można dokonywać w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia danego roku w Biurze 
Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, po wcześniejszym powiadomieniu przez Burmistrza Miasta Żarów 
o możliwości zgłaszania kandydatur. 

4. Powiadomienie przez Burmistrza, o którym mowa w ust. 3 zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Żarowie oraz na stronie internetowej urzędu. 

5. O przyznanych nagrodach Burmistrz Miasta Żarów powiadomi w terminie do 31 maja danego roku, przez 
umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz na stronie internetowej urzędu„. 
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5) w § 5 uchwały wykreśla się słowo: „corocznie.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie

Tadeusz Pudlik
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Uzasadnienie

Wprowadzenie zmian w Uchwale Nr LII/251/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 grudnia 2009 roku 
w sprawie ustanowienia corocznych nagród za osiągnięcia w upowszechnianiu ochrony kultury materialnej na 
terenie Gminy Żarów pod nazwą "Nasz Dom" związane jest przede wszystkim z realizacją projektu „Odnowa 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów”, który ma na celu m. in. poprawę 
wyglądu budynków mieszkalnych gminy. Jednoznacznie wskazano, iż konkurs nie musi być ogłaszany w każdym 
roku. Zgłoszenie kandydatur do dorocznych nagród będzie możliwe wyłącznie po wcześniejszym powiadomieniu 
przez Burmistrza Miasta Żarów o możliwości zgłaszania. Dodatkowo zwiększono łączną pulę nagród z 45.000,00 
zł do 50.000,00 zł, a także liczbę nagród do 10. 

Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na modyfikację intencji konkursu, który ma na celu zachowanie 
istniejącego całokształtu dorobku materialnego mieszkańców Gminy Żarów jako historycznego dziedzictwa, 
w sytuacji, gdy budynki nie są wpisane do rejestru zabytków, a właściciele nieruchomości nie dysponują 
wystarczającymi środkami finansowymi. 

W związku z powyższym uzasadnionym jest podjęcie niniejszej uchwały. 

Sporządziła: 

Katzrzyna Janik 

Podinspektor ds. Oświaty i Kultury
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