
 
Druk nr 585/09 

UCHWAŁA Nr 607/09 

RADY MIEJSKIEJ w RADOMIU 

z dnia 7.09.2009r. 
 

w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej Miasta Radomia 
 
 
Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt.14 a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym                            
( t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7a z dnia 25 października 1991r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t. j. Dz. U. z 2001r.  Nr 13 poz. 123   
z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Rada Miejska w Radomiu ustanawia Nagrodę Literacką Miasta Radomia 
 

§ 2 
Zasady i tryb przyznawania Nagrody oraz jej wysokość określa załącznik do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 3 

Źródłem finansowania Nagrody będzie BudŜet Gminy Miasta Radomia. 
 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 
przyjęty. 
 
 
 
 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 
         Dariusz Wójcik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Załącznik do U C H W A Ł Y   N R  607/2009 
Rady Miejskiej w Radomiu 

z dnia 7.09.2009 roku 
 
 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY LITERACKIEJ MIASTA 
RADOMIA 

 
§1.  

Postanowienia ogólne 
1. Nagrodę Literacką Miasta Radomia, zwaną dalej Nagrodą, przyznaje Prezydenta Miasta 

Radomia na wniosek Jury. 
2. Fundatorem Nagrody jest Gmina Miasta Radomia i sponsorzy . 
3. Organizatorem Nagrody jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. 

Załuskich w Radomiu 
4. Nagroda przyznawana jest co dwa lata w terminie przyjętym dla organizacji Targów 

Wydawnictw Regionalnych. 
5. Kandydatów do nagrody moŜe zgłaszać kaŜdy. 
6. Nagroda przyznawana jest za wydawnictwa związane z miastem i regionem poprzez 

tematykę lub osobę twórcy/twórców. 
 

§ 2.  
Nagroda 

1. Nagrodę przyznaje się w dwóch kategoriach: 
a) ksiąŜka literacka (np.: poezja, proza, dramat, literatura faktu), 
b) ksiąŜka naukowa/popularnonaukowa (np. monografie, biografie, opracowania 

historyczne i in.). 
2. W kaŜdej kategorii wyłaniany jest jeden laureat. Jury moŜe odstąpić od wyłonienia 

laureata Nagrody w kaŜdej kategorii. 
3. Wysokość Nagrody wynosi 10.000,- zł. dla kaŜdej kategorii. MoŜe jej towarzyszyć dyplom 

dla wydawcy.  
4. JeŜeli Nagrodę otrzymuje ksiąŜka, która ma dwóch i więcej autorów, Nagroda moŜe zostać 

podzielona pomiędzy autorów lub przyznana jednemu z nich. Decyzję w tej sprawie 
podejmuje Jury. 

 
§ 3.  

Zgłaszanie ksiąŜek do Nagrody 
1. Do Nagrody mogą być zgłaszane ksiąŜki wydane po raz pierwszy w okresie pomiędzy 

następującymi po sobie Targami Wydawnictw Regionalnych. Termin zgłaszania ksiąŜek 
do nagrody upływa na 30 dni przed ustalonym terminem Targów Wydawnictw 
Regionalnych. KsiąŜki zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 

2. Zgłoszenia ksiąŜki do Nagrody naleŜy dokonać w formie pisemnej. Powinno ono zawierać: 
nazwisko autora/autorów, tytuł i rok publikacji pierwszego wydania, dane kontaktowe 
zgłaszającego, uzasadnienie w którym zostaną wskazane związki z miastem lub regionem 
(w odniesieniu do § 1 ust.6). Do zgłoszenia naleŜy dołączyć co najmniej 2 egz. ksiąŜki. 

3. Zgłoszenia naleŜy nadsyłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A.                                   
i Andrzeja S. Załuskich, ul. Piłsudskiego 12, 26-600 Radom. 

 
 



   § 4. 
Jury  

1. Prezydent Miasta Radomia, na wniosek Organizatora powołuje i odwołuje członków, 
liczącego 6 osób Jury, w tym Przewodniczącego. Jury powoływane jest na okres 
pomiędzy następującymi po sobie  Targami Wydawnictw Regionalnych. Kadencja Jury 
kończy się wraz z wręczeniem Nagrody. Skład Jury podawany jest do wiadomości 
publicznej. 

2. Członkostwo w Jury ustaje na skutek pisemnej rezygnacji, złoŜonej przez członka Jury, 
odwołania przez Prezydenta Miasta Radomia, utraty zdolności do czynności prawnych 
lub śmierci członka Jury.  

3. Przewodniczący Jury zwołuje posiedzenia w miarę potrzeb, kieruje pracami                      
i przewodniczy obradom Jury. 

4. Jury ocenia zgłoszone do Nagrody ksiąŜki pod względem merytorycznym                              
i artystycznym i według tych kryteriów wyłania laureata Nagrody. 

5. Jury podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w głosowaniu niejawnym.                      
Aby decyzje Jury były uznane za waŜne w posiedzeniu musi uczestniczyć co najmniej 
połowa członków. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego. 

6. Członkowie Jury zobowiązani są do zachowania tajemnicy obrad takŜe po ustaniu 
kadencji. 

7. Członek Jury, który moŜe być osobiście zainteresowany nagrodzeniem jednej                          
ze zgłoszonych ksiąŜek, w ostatecznym głosowaniu wyłączony jest z głosowania. 

8. Wniosek o przyznania Nagrody Literackiej Miasta Radomia wraz z protokółem z obrad  
Jury przedstawia do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Radomia. Decyzja Prezydenta 
jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

9. Obsługę administracyjną, w tym sekretarza Jury, który nie bierze udziału                           
w głosowaniu zapewnia Biblioteka. 

10. Członkowie Jury, za całość pracy otrzymują wynagrodzenie w wysokości jednej drugiej 
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni ogłaszanego               
na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17.12.1998 roku o emeryturach i rentach              
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity z 2004 roku Dz.U. Nr 39 poz. 353 
z późn. zm.). Wynagrodzenie to jest wypłacane po zakończeniu prac Jury. 

 
§ 5. 

Ogłoszenie wyników i wręczenia Nagrody 
1. Ogłoszenie wyników i wręczenie Nagród ma oprawę uroczystą i następuje podczas 

Targów Wydawnictw Regionalnych. 
2. Nagrodę wręcza Prezydent Miasta Radomia lub w jego zastępstwie upowaŜniona przez 

niego osoba. 
3. Informacje o laureatach Nagrody podaje się do wiadomości publicznej. 
 

§ 6. 
Postanowienia końcowe 

1. Zmiany w regulaminie wprowadza się w trybie właściwym dla jego nadania. 
 
 


