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ZARZĄDZENIE NR 303/2019
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2019 roku

Działając na podstawie:
art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.                       poz. 506), w wykonaniu Uchwały Nr 390/XXVIII/2012 ze zm. Rady Miasta Rybnika z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,

po uzyskaniu opinii Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
zarządzam, co następuje:

§ 1.
Przyznaję nagrody Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2019 roku:
	indywidualne w wysokości 5.000 zł brutto (pięć tysięcy złotych) każda:

	Elżbiecie i Zbigniewowi Soroczan za działalność na rzecz Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej im. hm. Józefa Pukowca
	Adamowi Grzegorzkowi za film pt. „Jerzy Malcher – między Londynem 
a Rybnikiem”,
	Tadeuszowi Kolorzowi za całokształt działalności artystycznej,
	Piotrowi Kotasowi za muzykę do spektaklu „Drach”,
Kazimierzowi Grzonce za aktywną działalność na rzecz Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Ekran”, 

Helenie Szymiczek za aktywne uczestnictwo w działalności chóralnej i Zarządu Okręgu Rybnickiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr,
Katarzynie Buchalik za całokształt działalności na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Miasta Rybnika,
Janowi Maierowi za całokształt działalności na rzecz upowszechniania muzyki chóralnej.

zespołowe w wysokości 5.000 zł brutto (pięć tysięcy złotych) każda:
	Domowi Kultury w Rybniku-Niedobczycach z siedzibą w Rybniku przy ul. Barbary 23 z przeznaczeniem dla Rybnickich Mażoretek Astra Enigma za ciągły rozwój 
i tworzenie pozytywnego wizerunku miasta na międzynarodowej scenie,
Stowarzyszeniu Orkiestra Dęta KWK „Chwałowice” z siedzibą w Rybniku 
przy ul. Przewozowej 2 z przeznaczeniem dla Zespołu South Silesian Brass Band 
z okazji jubileuszu 45-lecia działalności.

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Julii Wójcik –  Kierownik Biura Kultury.


§ 3.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Wojciechowi Świerkoszowi – Zastępcy Prezydenta Miasta Rybnika.


§ 4.
Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

