UCHWAŁA NR XLI/1098/20
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 10 czerwca 2020 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXIV/302/11 w sprawie ustanowienia nagrody Miasta Krakowa,
zwanej „Nagrodą Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego”.
Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 9 i pkt 18 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 7a ustawy z dnia
25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 194) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Przyznawania Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego,
stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV/302/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września
2011 r. w sprawie ustanowienia nagrody Miasta Krakowa, zwanej „Nagrodą Teatralną im. Stanisława
Wyspiańskiego” (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 1856), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„4. Nagroda jest przyznawana w następujących kategoriach:”;
2) w § 3 po ust. 6 dodaje się ust. 6a, 6b, 6c i 6d w brzmieniu:
„6a. Kapituła, dokonując analizy wniosków zgłoszonych do konkursu w danym roku
kalendarzowym, w uzasadnionych przypadkach, może zaproponować uhonorowanie nagrodą
specjalną dodatkowych osób lub podmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem artystów
indywidualnych oraz teatrów nieinstytucjonalnych, przedstawiając Prezydentowi Miasta
Krakowa rekomendację wraz z uzasadnieniem.
6b. Kapituła rekomenduje osoby lub podmioty na podstawie treści wniosków, które wpłynęły
do konkursu w danym roku.
6c. Liczba nagród co roku stanowi przedmiot dyskusji Kapituły.
6d. Ustanawia się pulę środków w wysokości nie mniejszej niż 20.000 zł oraz
nie przekraczającej kwoty 45.000 zł rocznie, z przeznaczeniem na dodatkowe nagrody
w dziedzinie teatru, obejmujące indywidualnych artystów teatru i/lub teatry nieinstytucjonalne.”;
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Termin wręczenia Nagrody będzie corocznie podawany do publicznej wiadomości.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
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