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Poz. 2332
UCHWAŁA NR VII/53/19
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury, a także określenia warunków i trybu ich przyznawania
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity −
Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 7a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1983; zm. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1608 oraz z 2019 r. poz. 115 i poz. 730) Rada Powiatu Włoszczowskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury.
§ 2. Warunki i tryb przyznawania nagród, o których mowa w § 1, określono w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/168/05 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 września 2005 r. −
w sprawie ustanowienia oraz określenia zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród Starosty
Włoszczowskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
(D. Urz. Woj. Święt. z 2005 r. Nr 268 poz. 3308; zm. D. Urz. Woj. Święt. z 2010 r. Nr 58 poz. 415).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Włoszczowskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Matyśkiewicz
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Załącznik do uchwały Nr VII/53/19
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 28 maja 2019 r.
Warunki i tryb przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury
§ 1. 1. Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
zwane dalej „nagrodami”, mogą być przyznawane za osiągnięcia lub działalność twórczą, artystyczną, na rzecz
upowszechniania i rozwoju kultury, pielęgnowania i ochrony tradycji kultury regionalnej, które mają istotne
znaczenie i przyczyniają się do wzbogacenia życia kulturalnego Powiatu Włoszczowskiego, ochrony dóbr
i dziedzictwa kulturowego.
2. Działalność i osiągnięcia, o których mowa w ust. 1, muszą mieć charakter co najmniej ponadgminny.
3. Nagrody mogą otrzymywać osoby fizyczne lub prawne, a także inne podmioty działające na terenie
Powiatu Włoszczowskiego lub z nim związane, za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe.
4. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.
5. Nagroda może być przyznana w formie finansowej lub rzeczowej.
§ 2. 1. Zgłoszenia kandydatów do nagrody dokonuje się na podstawie wniosku, który mogą składać:
1) stowarzyszenia twórcze i kulturalne,
2) komisja Rady Powiatu właściwa do spraw kultury.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określono w załączniku.
3. Do wniosku mogą zostać dołączone dodatkowe dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata (np.
dyplomy, recenzje itp.).
4. Nagroda może zostać przyznana również z inicjatywy Starosty Włoszczowskiego, co następuje poza
trybem, o którym mowa w ust. 1-3.
§ 3. 1. Termin składania wniosków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, upływa z dniem 30 września
każdego roku.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, należy składać w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we
Włoszczowie (ul. Wiśniowa 10).
3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia
w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia powiadomienia.
4. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w następujących przypadkach:
1) złożenia po terminie,
2) cofnięcie przez wnioskodawcę,
3) rezygnacji kandydata,
4) braków formalnych, jeśli nie usunięto ich w terminie.
§ 4. 1. W celu oceny i zaopiniowania wniosków, o których mowa w § 2 ust. 1-3, Starosta Włoszczowski
powołuje komisję i wyznacza jej przewodniczącego.
2. Do zadań komisji należy ocena merytoryczna i opiniowanie wniosków, a następnie przedstawienie
Staroście Włoszczowskiemu propozycji dotyczących przyznania nagród.
3. Członkowie komisji uczestniczą w jej pracach nieodpłatnie.
§ 5. Nagrody przyznaje Starosta Włoszczowski.
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§ 6. Środki na nagrody określane są corocznie w budżecie Powiatu Włoszczowskiego.
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Załącznik

WNIOSEK
W SPRAWIE PRZYZNANIA DOROCZNEJ NAGRODY
ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ,
UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY KULTURY
I. INFORMACJE O KANDYDACIE
1. Imię i nazwisko /nazwa/ kandydata do nagrody: ..........................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia /utworzenia/:..........................................................................................
3. Adres: ……………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….…………………....
4. Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………….....
5. Dziedzina działalności: .............................................................................................................
………………………………………………………………………………………….……….....
6. Osiągnięcie/a/, za które ma być przyznana nagroda: ...................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
7. Uzasadnienie wniosku i opis osiągnięć w zakresie określonym w § 1 ust. 1-2 Regulaminu:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
II. DANE WNIOSKODAWCY
1. Nazwa wnioskodawcy: ...............................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2. Adres siedziby: …………………………………………………………………………..….....
......................................................................................................................................................
3. Telefon kontaktowy:…………………………………………………………….…………......
......................................
Miejscowość, data

............................................

........................................

Pieczęć wnioskodawcy

Załączniki:
1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zapoznaniu się z klauzulą
informacyjną.
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2. Dodatkowe dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata (wymienić):
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
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