
Uchwała Nr XXXIII/283/05
Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 28 lutego 2005 roku

w sprawie: ustanowienia Honorowej Nagrody Kulturalnej Drezdenka za wybitne osiągnięcia
w działalności kulturalnej, w tym szczególnie w twórczości artystycznej przyczyniającej się
do tworzenia pozytywnego wizerunku oraz promocji Drezdenka poza regionem.

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991r. O organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).

uchwala się, co następuje:
§ 1

1. Ustanawia się  Honorową Nagrodę Kulturalną Drezdenka za wybitne osiągnięcia w
działalności kulturalnej, zwanej dalej Nagrodą, którą symbolizuje statuetka wykonana
według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu, o którym mowa w § 3 niniejszej
uchwały.

2. Nagrodę przyznaje Rada Miejska corocznie jednej osobie (w wyjątkowych ,
uzasadnionych przypadkach Nagroda może być przyznana dwom osobom).

§ 2
1. Powołuje się Kapitułę Nagrody Kulturalnej Drezdenka, zwanej dalej Kapitułą w składzie:

  przewodniczący  Rady  Miejskiej  lub  wskazany  przez  niego  jeden  z  zastępców
przewodniczącego – zmieniany z chwilą wyboru nowej Rady,

 znani w środowisku Drezdenka twórcy i działacze kultury wskazani przez inicjatorów
Nagrody; 

 dotychczasowi laureaci Nagrody – od 2006 roku.
2. W I edycji Nagrody, w roku 2005, w skład Kapituły wchodzą:

 ks. JERZY HAJDUGA – poeta i eseista,
 prof.  dr  hab.  LUDWIK LIPNICKI –  literat,  członek  Związku  Literatów  Polskich  oraz

Stowarzyszenia ZAIKS, 
 mgr  ZYGMUNT MARCINKOWSKI –  plastyk,  dziennikarz,  nestor  działaczy  kulturalnych

Drezdenka,
 JERZY SKRZYPCZYŃSKI – przewodniczący Rady Miejskiej,
 TERESA STANKIEWICZ –  dyrektor  biblioteki,  inicjator  i  koordynator  działań

i przedsięwzięć kulturalnych.
§ 3

Zobowiązuje się Kapitułę do opracowania regulaminu trybu i zasad przyznawania Nagrody
oraz przedstawienia go do zatwierdzenia Radzie Miejskiej.

§ 4 
Nagroda wręczana będzie raz w roku przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jerzy Skrzypczyński


