UCHWAŁA NR 56/11
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie ustanowienia dorocznych nagród w konkursie o nazwie "Odnów i wygraj!" za
osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Gminy Strzegom.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W celu uznania osiągnięć mieszkańców Gminy Strzegom w zakresie utrwalania historycznego
dziedzictwa strzegomskiej wspólnoty samorządowej, ustanawia się doroczne nagrody Burmistrza
Strzegomia w konkursie o nazwie "Odnów i wygraj!" za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania
i ochrony kultury materialnej Gminy Strzegom.
§ 2. 1. Nagrody mogą być przyznawane właścicielom lub wspólnotom mieszkaniowym, posiadającym
budynki niewpisane do rejestru zabytków, które ze względu na swoje położenie, architekturę albo
historię, stanowią cenne obiekty kultury materialnej Gminy Strzegom, warte wyróżnienia,
upowszechnienia i ochrony.
2. Podstawą przyznania nagród są osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla ekspozycji budynków,
stanowiących element kultury materialnej Gminy Strzegom, o których mowa w ust. 1, polegające na
remoncie lub modernizacji elewacji.
§ 3. 1. Ustala się, że nagrody mają formę pieniężną i są przyznawane w drodze konkursu.
2. Konkurs obejmuje następujące kategorie budynków:
1) I kategoria – budynki wielorodzinne;
2) II kategoria – budynki jednorodzinne;
3) III kategoria – budynki inne niż mieszkalne, wpisane do gminnej ewidencji zabytków, z wyjątkiem
wpisanych do rejestru zabytków.
3. Ustala się następujące nagrody w poszczególnych kategoriach:
1) I kategoria: miejsce I - jedna nagroda w kwocie do 15 000 zł, miejsce II - jedna nagroda w kwocie do
10 000 zł, miejsce III - trzy nagrody w kwocie do 5 000 zł każda;
2) II kategoria: miejsce I - jedna nagroda w kwocie do 7 000 zł, miejsce II - jedna nagroda w kwocie do
5 000 zł, miejsce III - jedna nagroda w kwocie do 3 000 zł;
3) III kategoria: jedna nagroda w kwocie do 5 000 zł.
§ 4. 1. Zgłoszenia do konkursu mogą składać: właściciele, współwłaściciele, zarządy lub zarządcy
budynków, o których mowa w § 2 ust. 1 uchwały.
2. Zgłoszenie musi zawierać:
1) adres budynku, imię i nazwisko właściciela lub imiona i nazwiska współwłaścicieli, oznaczenie
zarządu lub zarządcy, a także aktualny odpis z księgi wieczystej potwierdzający tytuł prawny do
nieruchomości;
2) informacje dotyczące przedsięwzięć remontowych lub modernizacyjnych wykonanych w budynku do
dnia złożenia zgłoszenia oraz szczegółową informację o przedsięwzięciu zgłoszonym do konkursu,
wraz z dokumentacją fotograficzną;
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3) dokumenty zezwalające na przeprowadzenie zgodnie z prawem, w szczególności z prawem
budowlanym, robót w ramach przedsięwzięcia zgłoszonego do konkursu;
4) uzasadnienie znaczenia przedsięwzięcia zgłoszonego do konkursu dla upowszechniania i ochrony
kultury materialnej Gminy Strzegom;
5) oświadczenie, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację oraz przetwarzanie danych
osobowych w celach rozstrzygnięcia konkursu i poinformowania o jego wynikach;
6) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana nagroda, a w przypadku
wspólnot mieszkaniowych -oświadczenie członków wspólnoty mieszkaniowej o wyrażeniu zgody na
uczestnictwo w konkursie wraz z pisemną dyspozycją wypłaty i wskazaniem rachunku bankowego
wspólnoty.
3. Do konkursu można zgłaszać przedsięwzięcia zakończone w okresie:
1) od dnia 1 listopada roku poprzedzającego rok, w którym przyznawana będzie nagroda,
2) do dnia 31 października roku, w którym przyznawana będzie nagroda.
4. Zgłoszenia do konkursu należy złożyć w terminie do dnia 2 listopada każdego roku w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu z dopiskiem na kopercie „Konkurs- Odnów i Wygraj!”.
§ 5. 1. Weryfikacją i oceną zgłoszonych przedsięwzięć oraz wyłonieniem laureatów zajmować się
będzie komisja powołana przez Burmistrza Strzegomia.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 10 grudnia każdego roku.
§ 6. Przy rozstrzyganiu konkursu brane będą pod uwagę następujące kryteria:
1) zakres wykonanych robót,
2) położenie obiektu,
3) wygląd budynku, atrakcyjność formy i kolorystyki w otaczającej przestrzeni.
§ 7. Ten sam właściciel lub wspólnota mieszkaniowa może otrzymać nagrodę za dane osiągnięcie
tylko jeden raz.
§ 8. Burmistrz Strzegomia zawiadamia o przyznanych nagrodach w terminie do dnia 15 grudnia
każdego roku poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.
§ 9. Środki finansowe na nagrody będą corocznie zapewniane w budżecie Gminy Strzegom.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strzegomiu
Tadeusz Wasyliszyn
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