
          

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.46.2015 
BURMISTRZA OZIMKA 
z dnia 14 kwietnia 2015r. 

 
w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród Burmistrza 
Ozimka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i 
ochrony kultury. 
 
Na podstawie § 6 uchwały nr XXI/205/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia  
26 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród 
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania  
i ochrony kultury oraz wysokości tych nagród ( Dz. Urz. Woj. Opol. z 2012r., poz 1201), zarządza się co 
następuje:  

 
§ 1.Powołuje się Komisję do spraw opiniowania złożonych wniosków o przyznanie nagród Burmistrza 
Ozimka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury za całokształt/ za rok w następującym składzie: 

1. Przewodniczący komisji – Barbara Durkalec 
2. Członek – Marzena Wolicka - Mazurkiewicz 
3. Członek – Katarzyna Szewczyk 
 

§ 2.1.Pracami Komisji kieruje Przewodniczący. 
2. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy: 

a. ustalanie przedmiotu, terminu i miejsca posiedzeń Komisji, 
b. przewodniczenie posiedzeniom Komisji, 
c. inicjowanie i organizowanie prac Komisji. 

 
§ 3.1 Członek komisji dokonuje wstępnej oceny złożonych wniosków pod względem ich kompletności 
oraz prawidłowości formalnej z zapisami zawartymi w Ustawie z dnia  
25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz  
w Uchwale Nr XXI/205/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia 
regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wysokości tych nagród. 
2. Komisja podczas posiedzenia dokonuje oceny merytorycznej złożonych wniosków,  

a następnie przedkłada Burmistrzowi Ozimka protokół z propozycją imiennego podziału nagród. 
 

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr BO.0050.11.2013 z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie powołania Komisji 
ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród Burmistrza Ozimka za szczególne osiągnięcia w 
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 
 
§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia. 
 
 

 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Członkowie Komisji 
2. BO – a/a. 


