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ZARZĄDZENIE Nr 752/2019
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 09.04.2019r.
«TableEnd:SzablonAktyKierowania»

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały
Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia nagrody ,,Mecenas Kultury Krakowa”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia nagrody ,,Mecenas Kultury
Krakowa”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

druk nr

projekt Prezydenta Miasta Krakowa
UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia

w sprawie ustanowienia nagrody ,,Mecenas Kultury Krakowa”
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 7a ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1608, z 2019 r. poz. 115), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1 Mając na uwadze wspieranie rozwoju współpracy środowisk gospodarczych
z krakowskimi twórcami, instytucjami kulturalnymi i artystycznymi Rada Miasta Krakowa
ustanawia doroczną nagrodę „Mecenasa Kultury Krakowa”, przyznawaną za działania
na rzecz przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych oraz działania na rzecz zabytków
i dziedzictwa niematerialnego miasta, realizowanych w Krakowie oraz za działania medialne
na rzecz promocji kultury, sztuki oraz zabytków i dziedzictwa niematerialnego Krakowa.
2. Nagrody przyznawane są (polskim i zagranicznym) osobom prawnym, jednostkom
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, nieprowadzącym statutowej
działalności z zakresu kultury i opieki nad zabytkami oraz dziedzictwem niematerialnym oraz
osobom fizycznym.
§ 2.1 Nagrody ,,Mecenas Kultury Krakowa” przyznawane są za rok ubiegły.
2. Wyklucza się możliwość nagrodzenia tego samego podmiotu/osoby fizycznej tytułem
„Mecenas Kultury Krakowa” w więcej niż jednej kategorii za dany rok kalendarzowy.
§ 3.1 Laureaci tytułu otrzymują statuetkę Mecenas Kultury Krakowa oraz znaczek
i dyplom podczas uroczystości przyznawania Nagród Miasta Krakowa.
2. Laureaci tytułu mają prawo używania tytułu Mecenasa Kultury Krakowa
z zaznaczeniem roku, w którym otrzymali nagrodę.
§ 4. Nagrodę ,,Mecenasa Kultury Krakowa” przyznaje Prezydent Miasta Krakowa.
§ 5.1 Prezydent Miasta Krakowa może powierzyć opiniowanie wniosków o przyznanie
nagrody „Mecenas Kultury Krakowa” powołanej przez siebie w drodze zarządzenia Komisji Bractwu Mecenatu Kultury, zwanej dalej „Bractwem”.
2. W skład Bractwa wchodzą:
1) Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, pełniący funkcję Przewodniczącego,
2) wskazany przez Prezydenta Miasta Krakowa Zastępca lub Pełnomocnik Prezydenta
Miasta Krakowa,
3) dyrektor wydziału właściwego ds. kultury,
4) do 3 przedstawicieli środowisk twórczych,
5) do 3 przedstawicieli środowisk samorządu gospodarczego,
6) Miejski Konserwator Zabytków.

3. Prezydent Miasta Krakowa określa regulamin pracy Bractwa.
§ 6. Nagrody przyznawane są w 3 kategoriach:
1) za finansowanie działalności organizacji prowadzących działalność w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz krakowskich
instytucji kultury,
2) za działania na rzecz zabytków i dziedzictwa niematerialnego Krakowa,
3) za działania medialne na rzecz promocji kultury, sztuki oraz zabytków
i dziedzictwa niematerialnego Krakowa.
§ 7. 1 Wniosek o przyznanie nagrody ,,Mecenas Kultury Krakowa” powinien zawierać:
1)
imię i nazwisko lub nazwę/firmę kandydata do tytułu,
2)
adres zamieszkania lub siedziby kandydata,
3)
wskazanie kategorii tytułu, w której zgłaszany jest kandydat,
4)
krótką charakterystykę kandydata,
5)
opis dotychczasowych działań kandydata na rzecz krakowskiej kultury,
6)
szczegółowe uzasadnienie zgłoszenia kandydatury (działania podejmowane
w roku za który przyznawany jest tytuł i ewentualnie w latach ubiegłych),
dane wnioskodawcy,
7)
informację czy kandydat został poinformowany o zgłoszeniu do konkursu,
8)
w przypadku zgłoszenia osoby fizycznej – zgodę tej osoby dotyczącą
przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby konkursu,
9)
wskazanie osoby do kontaktu ze strony kandydata do tytułu.
2. Do wniosku może być dołączona dodatkowa dokumentacja.
3. Bractwo może zwrócić się do wnioskodawcy z prośbą o dodatkowe informacje
i materiały.
§ 8.Wnioski o przyznanie nagrody ,,Mecenas Kultury Krakowa” mogą składać osoby
fizyczne, instytucje kultury oraz inne organizacje prowadzące działalność z zakresu kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
§ 9.Termin składania wniosków o przyznanie nagrody ,,Mecenas Kultury Krakowa”
za dany rok upływa 30 kwietnia roku następnego. Wnioski mogą być składane w Kancelarii
Magistratu Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4 lub drogą pocztową
na adres wydziału właściwego ds. kultury z dopiskiem „Mecenas Kultury Krakowa”.
§ 10. Środki na realizację uchwały będą corocznie zabezpieczane w budżecie Miasta
Krakowa w ramach środków przewidzianych dla wydziału właściwego ds. kultury.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 12.W roku 2019 wnioski złożone na podstawie uchwały Nr LXVIII/672/96 RMK
z dnia 30 grudnia 1996 roku w kategorii „Donator” i „Sponsor” rozpatrywane są w kategorii
„za finansowanie działalności organizacji prowadzących działalność w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz krakowskich instytucji kultury”,
wnioski złożone w kategorii „za działania na rzecz ochrony zabytków” w kategorii
„za działania na rzecz zabytków i dziedzictwa niematerialnego Krakowa”, wnioski złożone
w kategorii „Patron Medialny” w kategorii „za działania medialne na rzecz promocji kultury,
sztuki oraz zabytków i dziedzictwa niematerialnego Krakowa”.

§ 13. Traci moc uchwała Nr LXVIII/672/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia
1996 roku w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Krakowa, zmieniona uchwałą
Nr XCVII/905/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 1997 r., uchwałą
Nr XXXVIII/284/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 grudnia 1999 r., uchwałą
Nr XXIV/294/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. oraz uchwałą
Nr LXVI/848/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2009 r.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Uzasadnienie:
Z uwagi na rozszerzenie podstawy prawnej niniejszego projektu uchwały o art. 7a
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1608, z 2019 r. poz. 115) zmienia się nazwę wyróżnienia z:
tytułu „Mecenas Kultury Krakowa” na nagrodę „Mecenas Kultury Krakowa”.
Ze względu na zainteresowanie wyróżnieniem na poziomie 30-40 wniosków
o przyznanie tytułu „Mecenasa Kultury Krakowa” rocznie, w celu utrzymania odpowiedniej
rangi nagrody, postanawia się, zrezygnować z dwustopniowej procedury jej przyznawania
tj. wyróżniania podmiotów nominowanych do tytułu i honorowania ich dyplomem,
a następnie przyznawania nagród „Mecenas Kultury Krakowa” wybranym podmiotom z
grona ww. nominowanych.
W miejsce trzech statuetek: złotej, srebrnej i brązowej w każdej z kategorii wprowadza
się jedną statuetkę „Mecenas Kultury Krakowa”. Ilość kategorii, w których można uzyskać
nagrodę zmniejszono z czterech:
1) Donator – za stałe i znaczące współfinansowanie instytucji kultury i wydarzeń
kulturalnych związanych z Krakowem,
2) Sponsor - za najciekawszą formę i efektywność mecenatu,
3) za działania na rzecz ochrony zabytków,
4) Patron Medialny,
do trzech:
1) za finansowanie działalności organizacji prowadzących działalność w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz
krakowskich instytucji kultury,
2) za działania na rzecz zabytków i dziedzictwa niematerialnego Krakowa,
3) za działania medialne na rzecz promocji kultury, sztuki oraz zabytków
i dziedzictwa niematerialnego Krakowa
ze względu na wyczerpanie się formuły kategorii „Sponsor”, w której tytuły były
przyznawane według tych samych kryteriów co w kategorii „Donator” przy mniejszych
kwotach wsparcia.
Odchodzi się też od tytułów „Donator”, „Sponsor”, „Patron Medialny” w nazwach
poszczególnych kategorii w celu zachowania jednoznacznej nazwy nagrody „Mecenas
Kultury Krakowa”. W związku z powyższym, corocznie można przyznać, zamiast dwunastu
trzy nagrody „Mecenas Kultury Krakowa”.
Uroczystość przyznania nagród „Mecenas Kultury Krakowa” ze względu na podobny
charakter imprezy oraz obecność zainteresowanych planuje się połączyć z uroczystością
wręczenia Nagród Miasta Krakowa.
Powyższa procedura nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania
oraz poniesienia innych dodatkowych wydatków funkcjonowania UMK, nie będzie
powodować w przyszłości innych dodatkowych kosztów niż poniesione przed
jej wprowadzeniem. Jednocześnie, powyższa procedura zmniejsza wydatki Miasta w kwocie
około 30 000 zł, corocznie w ramach budżetu Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

