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UCHWAŁA NR LXI/481/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU

z dnia 15 lipca 2010 r.

w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej nagrody pn. „Gwiozda Łowicko” 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i 18 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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, z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i 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, 
póz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) w związku z art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 
364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11 poz. 96, Nr 261, poz. 2598, 
z 2005 r. Nr 131, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504) Rada Miejska 
w Łowiczu uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W celu uhonorowania i wyróżnienia za osiągnięcia w dziedzinie twórczości ludowej oraz 
upowszechniania i ochrony kultury ludowej ustanawia się nagrodę pn. „Gwiozda Łowicko”. 

2. Celem ustanowienia nagrody, o której mowa w ust. 1 jest: 

1) kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych dla zachowania narodowego dziedzictwa kulturowego, 

2) rozbudzenie zainteresowań twórczością ludową, 

3) popularyzowanie najbardziej wartościowych i ciągle żywych tradycji regionalnych oraz najciekawszych 
dziedzin rękodzieła ludowego, 

4) poznanie wybranych elementów kultury ludowej dokumentującej dorobek kilku pokoleń mieszkańców 
Łowicza i okolic, 

5) wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej, 

6) promowanie Łowicza jako ważnego ośrodka folkloru, gwarantującego turystom polskim i zagranicznym 
możliwość poznawania wartości i różnorodności form naszej kultury. 

3. Nagroda może być przyznawana osobom fizycznym lub prawnym. 

§ 2. Nagrodą „Gwiozda Łowicko” jest tablica wmurowywana w chodnik ulicy Stary Rynek, wykonana ze szkła 
hartowanego, gdzie jej jednostkowy koszt nie przekroczy kwoty 1.300 zł, której wzór określa załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. Ponadto laureat otrzymuje akt przyznania nagrody w formie dyplomu. 

§ 3. 1. Nagrodę „Gwiozda Łowicko” przyznaje się za szczególne osiągnięcia o istotnym znaczeniu lub 
całokształtu działalności w dziedzinie ludowej twórczości artystycznej np.: rzeźby, rzeźby w glinie, koronkarstwa, 
malarstwa, garncarstwa, kowalstwa, tkactwa, hafciarstwa, plecionkarstwa, zabawki ludowej, plastyki obrzędowej 
(malowanie jaj i artystycznych elementów drewnianych, wykonywanie kwiatów z bibuły), plastyki zdobniczej, 
wycinankarstwa, snycerstwa, ludwisarstwa, itp., upowszechniania kultury ludowej oraz ochrony dóbr tej kultury. 

2. Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach: 

1) twórczości ludowej, 

2) upowszechniania i ochrony dóbr kultury ludowej. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagrodę można przyznać pośmiertnie. 

§ 4. 1. Laureatów nagrody „Gwiozda Łowicko” wyłoni spośród zgłoszonych kandydatów Komisja 
opiniodawczo-daradcza. 

2. Nagrody pn. „Gwiozda Łowicko” przyznaje Burmistrz Miasta Łowicza. 
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§ 5. 1. Komisję opiniodawczo-doradczą nagrody pn. „Gwiozda Łowicko” powołuje Burmistrz Miasta Łowicza 
w drodze zarządzenia, w skład której wejdzie 6 osób: 

1) dwóch przedstawicieli Burmistrza Miasta Łowicza, 

2) cztery osoby związane z działalnością kulturalną. 

2. Komisja opiniodawczo-doradcza wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego. 

3. Pracę Komisji wspomaga Sekretarz Komisji nagrody „Gwiozda Łowicko”, którym będzie oddelegowany 
pracownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Łowiczu. 

4. Sekretarz Komisji prowadzi ewidencję: 

1) złożonych wniosków, 

2) przyznanych tytułów 

oraz obsługę kancelaryjno – techniczną. 

5. Sekretarz Komisji nagrody uczestniczy bez prawa głosu w posiedzeniach Komisji i odpowiedzialny jest za 
przygotowanie, prowadzenie dokumentacji oraz protokołowanie obrad. 

6. Członkostwo w Komisji pełnione jest honorowo. 

7. Decyzje Komisji podejmowane są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy składu Komisji. 

8. Decyzja komisji ma charakter uznaniowy i nie przysługuje od niej odwołanie. 

9. O przyznanie nagrody nie mogą się ubiegać członkowie Komisji w czasie swojej kadencji. 

§ 6. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody „Gwiozda Łowicko” mogą wystąpić: 

1) osoby prawne, 

2) organizacje pozarządowe, 

3) organy jednostek samorządu terytorialnego, 

4) lokalne media, 

5) instytucje kultury, związki i stowarzyszenia społeczno-kulturalne i inne podmioty prowadzące działalność 
kulturalną. 

2. Wzór wniosku o nadanie nagrody zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Wnioski o nadanie nagrody należy składać w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu 
Miejskiego w Łowiczu ul. Stary Rynek 1 pok. nr 6 w terminie do 31 maja każdego roku. 

4. W przypadku stwierdzenia, iż wniosek nie zawiera wszystkich danych wówczas wnioskodawca zostanie 
wezwany przez kapitułę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania powiadomienia. 

5. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia jeśli: 

1) zostanie złożony po terminie, 

2) w przypadku nie uzupełnienia danych, o których mowa w ust. 4, 

3) w przypadku cofnięcia przez wnioskodawcę. 

6. Na dwa miesiące przed upływem terminu składania wniosków o przyznanie nagrody na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Łowiczu, portalu internetowym www.lowicz.eu oraz BIP zamieszcza się informację 
o możliwości składania wniosków. 

§ 7. 1. Nagroda „Gwiozda Łowicko” przyznawana jest raz w roku, nie więcej niż po jednej w każdej kategorii. 

2. Komisja wyłania kandydatów do przyznania nagrody do dnia 15 czerwca każdego roku. 

§ 8. 1. Przyznane nagrody „Gwiozda Łowicko” podawane są do publicznej wiadomości. 

2. Wręczenie nagrody odbywa się przy zachowaniu specjalnego ceremoniału. 
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3. Dekoracja wręczenia nagrody następuje podczas corocznych Ogólnopolskich Spotkań Folklorystycznych, 
które odbywają się w czerwcu. 

4. Nagroda „Gwiozda Łowicko” wręczona zostaje przez Burmistrza Miasta Łowicza i Przewodniczącego 
Komisji. 

5. Środki finansowe na wmurowanie tablicy i obsługę prac Komisji pokrywane są z budżetu Gminy Miasta 
Łowicza. 

§ 9. Prawo do posługiwania się nagrodą „Gwiozda Łowicko” przysługuje tylko i wyłącznie osobom 
wyróżnionym. 

§ 10. Traci moc Uchwała Nr LIX/462/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie 
ustanowienia i przyznawania tytułu zasłużony dla kultury ludowej pn. „Gwiozda Łowicko”. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Henryk Zasępa
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