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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... .... r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznej Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta 
Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego oraz warunków i trybu jej przyznawania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 
poz. 713 z późn. zm.1)) i art. 7a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) uchwala się, co następuje:  

§ 1.  W uchwale Nr III/38/18 Rady Miasta Białystok z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia 
dorocznej Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego oraz warunków 
i trybu jej przyznawania (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 5303) w § 10 ust. 6 w zdaniu pierwszym wyrazy „w głosowaniu 
tajnym” zastępuje się wyrazami „w głosowaniu jawnym”. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego.   

 

  
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz.1378. 

Id: AEAEE965-E619-43C7-8639-1A078F75F18C. Projekt Strona 1



UZASADNIENIE

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznej Nagrody Literackiej Prezydenta
Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego oraz warunków i trybu jej przyznawania.

Uchwałą Nr III/38/18 Rady Miasta Białystok z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia dorocznej
Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego oraz warunków i trybu jej
przyznawania został określony m.in. sposób działania Kapituły Nagrody. W § 10 ust. 6 przyjęto, że
głosowanie końcowe nad propozycją kandydatów do nagrody jest tajne. Z uwagi na sposób prowadzenia
obrad nie ma konieczności utajniania głosowania, które w etapie wyłaniania nominacji jest jawne. Ponadto
biorąc pod uwagę sytuację epidemii i ewentualną możliwość prowadzenia obrad w formie zdalnej zmienia
się zapis, by głosowanie końcowe miało charakter jawny.
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