
UCHWAŁA NR VII/47/2007

RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE

z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie: Konkursów na najlepsze prace poświęcone Gminie Wieliczka

Na podstawie art 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity
z 2001  r.  Dz.U  Nr  142  poz  1591  z  późniejszymi  zmianami/,  Rada  Miejska  w  Wieliczce  uchwala,
co następuje:

§ 1. 

Organizuje się konkursy na najlepsze prace licencjackie i magisterskie poświęcone Gminie Wieliczka oraz
konkurs  na  najlepsze  opracowanie  koncepcji  wraz  z  wnioskiem  o  pozyskanie  środków  z  funduszy
pomocowych.

§ 2. 

1. Konkurs na najlepszą pracę magisterską przeprowadza się na podstawie regulaminu stanowiącego Załącznik
Nr 1 do uchwały.

2. Konkurs na najlepszą pracę licencjacką przeprowadza się na podstawie regulaminu stanowiącego Załącznik
Nr 2 do uchwały.

3. Konkurs  na  najlepsze  opracowanie  koncepcji  wraz  z  wnioskiem  o  pozyskanie  środków  z  funduszy
pomocowych przeprowadza się na podstawie regulaminu stanowiącego Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3. 

Środki finansowe na nagrody zabezpiecza się corocznie w kolejnych budżetach Gminy Wieliczka.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/47/2007

Rady Miejskiej w Wieliczce

z dnia 29 marca 2007 r.



Regulamin konkursu na najlepszą pracę magisterską o Wieliczce

1. Celem konkursu jest zainteresowanie studentów tematyką lokalną, zachęcenie ich do pogłębiania wiedzy o
Wieliczce i jej utrwaleniu. 

2. W konkursie biorą udział prace magisterskie tematycznie związane z Gminą Wieliczka.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie w terminie do dnia 30 października każdego roku kopii pracy
magisterskiej oraz następujących dokumentów :

- pisemnego zgłoszenia pracy magisterskiej do konkursu przez jej autora,

- oświadczenia autora pracy magisterskiej o akceptacji warunków konkursu, 

- oświadczenie autora o obronie pracy. 

4. Do konkursu mogą być zgłoszone tylko prace magisterskie obronione w danym roku.

5. Kopie wszystkich prac magisterskich uczestniczących w konkursie z chwilą ich zgłoszenia do konkursu stają
się własnością Gminy Wieliczka. 

 

6. Komisję  Konkursową powołuje  Burmistrz  Miasta  i  Gminy Wieliczka odrębnym zarządzeniem,  ustalając
równocześnie tryb pracy Komisji oraz wysokość nagród.

7. Autor najlepszej pracy konkursowej jest nagradzany nagrodą pieniężną. Jej wysokość ustalana jest przez
Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka.

8. Ogłoszenie  wyników  konkursu,  wręczenie  nagród  i  dyplomów  następuje  w  czasie  posiedzenia  Rady
Miejskiej w Wieliczce.

9. Po zakończeniu postępowania konkursowego i ogłoszeniu wyników prace magisterskie przekazane zostanę
do bibliotek, gdzie będą udostępnione zainteresowanym w czytelni.

10. Autorzy prac z dniem zgłoszenia pracy do konkursu udzielają na czas nieokreślony upoważnienia Gminie
Wieliczka do nieodpłatnego korzystania z prac, w tym publikacji w całości lub w części.

11. Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania konkursowego przechowywana jest w Wydziale Kultury,
Sportu i Turystyki Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/47/2007

Rady Miejskiej w Wieliczce

z dnia 29 marca 2007 r.

Regulamin konkursu na najlepszą pracę licencjacką o Wieliczce

1. Celem konkursu jest zainteresowanie studentów tematyką lokalną, zachęcenie ich do pogłębiania wiedzy o
Gminie Wieliczka i jej utrwaleniu. 

2. W konkursie biorą udział prace licencjackie tematycznie związane z Gminą Wieliczka.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie w terminie do dnia 30 października każdego roku kopii pracy
licencjackiej oraz następujących dokumentów :

- pisemnego zgłoszenia pracy do konkursu przez jej autora

- oświadczenia autora pracy o akceptacji warunków konkursu, 



- oświadczenie autora o obronie pracy. 

4. Do konkursu mogą być zgłoszone tylko prace licencjackie obronione w danym roku

5. Kopie wszystkich prac licencjackich uczestniczących w konkursie z chwilą ich zgłoszenia do konkursu stają
się własnością Gminy Wieliczka. 

6. Komisję  Konkursową powołuje  Burmistrz  Miasta  i  Gminy Wieliczka odrębnym zarządzeniem,  ustalając
równocześnie tryb pracy Komisji oraz wysokość nagród.

7. Autor najlepszej pracy konkursowej jest nagradzany nagrodą pieniężną. Jej wysokość ustalana jest przez
Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka.

8. Ogłoszenie  wyników  konkursu,  wręczenie  nagród  i  dyplomów  następuje  w  czasie  posiedzenia  Rady
Miejskiej w Wieliczce.

9. Po zakończeniu postępowania konkursowego i ogłoszeniu wyników prace licencjackie przekazywane są do
bibliotek, gdzie są udostępnione zainteresowanym w czytelni.

10. Autorzy prac z dniem zgłoszenia pracy do konkursu udzielają na czas nieokreślony upoważnienia Gminie
Wieliczka do nieodpłatnego korzystania z prac, w tym publikacji w całości lub w części.

11. Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania konkursowego przechowywana jest w Wydziale Kultury,
Sportu i Turystyki Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/47/2007

Rady Miejskiej w Wieliczce

z dnia 29 marca 2007 r.

Regulamin konkursu na najlepsze opracowanie koncepcji wraz z wnioskiem o przyznanie środków
z funduszy pomocowych

1. Celem konkursu jest zainteresowanie studentów tematyką lokalną, zachęcenie ich do pogłębiania wiedzy o
Gminie Wieliczka i poznaniu . 

2. W konkursie biorą udział opracowania tematycznie związane z Gminą Wieliczka.

3. Warunkiem udziału  w konkursie  jest  złożenie  w terminie  do  dnia  30  października  każdego roku  kopii
opracowania koncepcji wraz z wnioskiem oraz następujących dokumentów :

- pisemnego zgłoszenia pracy do konkursu przez jej autora,

- oświadczenia autora pracy o akceptacji warunków konkursu. 

4. Kopie wszystkich opracowań uczestniczących w konkursie z chwilą ich zgłoszenia do konkursu stają się
własnością Gminy Wieliczka. 

5. Komisję Konkursową powołuje Burmistrz Miasta i  Gminy Wieliczka odrębnych zarządzeniem, ustalając
równocześnie tryb pracy Komisji oraz wysokość nagród.

6. Autor najlepszej pracy konkursowej jest nagradzany nagrodą pieniężną. Jej wysokość ustalana jest przez
Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka.

7. Ogłoszenie  wyników  konkursu,  wręczenie  nagród  i  dyplomów  następuje  w  czasie  posiedzenia  Rady
Miejskiej w Wieliczce.

8. Po zakończeniu postępowania konkursowego i ogłoszeniu wyników opracowania mogą być wykorzystane
przez Gminę Wieliczka w pozyskiwaniu środków z funduszy pomocowych.

9. Autorzy  z  dniem  zgłoszenia  pracy  do  konkursu  udzielają  na  czas  nieokreślony  upoważnienia  Gminie



Wieliczka do nieodpłatnego korzystania z prac, w tym publikacji w całości lub w części.

10. Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania konkursowego przechowywana jest w Wydziale Kultury,
Sportu i Turystyki Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce.


