
UCHWAŁA NR XLIII/303/2014
RADY POWIATU PUŁAWSKIEGO

z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie dorocznych nagród Starosty Puławskiego w dziedzinie kultury

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) Rada Powiatu Puławskiego uchwala, co 
następuje:

§ 1. Ustanawia się doroczne nagrody Starosty Puławskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zwane dalej nagrodami.

§ 2. 1. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym, osobom prawnym i innym podmiotom, na 
podstawie oceny całokształtu ich działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu dla kultury Powiatu 
Puławskiego, a w szczególności za:

1) istotne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie, ochronę kultury o szczególnym 
znaczeniu regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym,

2) pracę na rzecz kultury i podnoszenie jej jakości, wnoszenie istotnego wkładu w poszerzanie i promocję 
oferty kulturalnej Powiatu Puławskiego,

3) całokształt działalności.

2. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę w danym roku.

§ 3. 1. Nagrodę stanowią przyznane łącznie dyplom okolicznościowy i nagroda pieniężna w kwocie do 
1500,00 zł. brutto (słownie: tysiąc pięćset złotych brutto).

2. O wysokości nagród, o których mowa w ust. 1 decyduje Zarząd Powiatu Puławskiego w granicach 
środków przewidzianych w budżecie Powiatu Puławskiego.

§ 4. 1. Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie nagród są:

a) instytucje kultury,

b) organizacje pozarządowe działające w sferze kultury,

c) inne podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej,

d) samorządy miast i gmin z terenu Powiatu Puławskiego,

e) Starosta Puławski.

2. Zgłoszenie kandydatury do nagrody następuje na druku wniosku stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały, który podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Powiatu Puławskiego oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej.
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§ 5. 1. Wnioski o przyznanie nagrody skałda się w terminie do 15 września roku, w którym ma być 
przyznana nagroda, w kancelarii Starostwa lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Puławach.

2. Wnioski, które wpłynęły po dniu 15 września danego roku podlegają rozpatrzeniu w kolejnym roku dla 
przyznania nagród.

3. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku, wnioskodawca podlega wezwaniu do ich usunięcia 
w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.

§ 6. 1. Nagrody przyznaje co roku Zarząd Powiatu na wniosek podmiotów, o których mowa w § 4 uchwały.

2. Oceny kandydatur dokonuje Komisja w liczbie 5 osób, powoływana corocznie przez Zarząd Powiatu 
w drodze uchwały, kierując się zasadami zawartymi w § 2 uchwały, przedstawiając niezwłocznie swą opinię 
Zarządowi Powiatu.

3. Zarząd Powiatu, powołując Komisję ds. oceny kandydatur wskazuje jej Przewodniczącego.

4. Komisja przedkłada Zarządowi Powiatu opinię podjętą zwykłą większością głosów (50%+1) na 
posiedzeniu przy obecności co najmniej 50% członków.

5. Ostateczna decyzja co do przyznania nagrody pozostaje w kompetencji Zarządu Powiatu.

§ 7. Zarząd Powiatu podejmuje uchwały w sprawie przyznania nagród nie później niż do 15 października 
danego roku, przy czym brak decyzji w tym terminie jest równoznaczny z nieprzyznaniem żadnej nagrody 
w danym roku.

§ 8. Nagrody wręcza Starosta Puławski lub upoważniona przez niego osoba podczas uroczystości 
Powiatowego Dnia Kultury lub innej uroczystości o charakterze święta kultury, organizowanej bądź 
współorganizowanej przez Powiat Puławski.

§ 9. Informację o przyznanej nagrodzie podaje się do wiadomości publicznej.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/288/2009 Rady Powiatu w Puławach z dnia 22 września 2009 r. 
w sprawie dorocznych nagród w dziedzinie kultury.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza sie Zarządowi Powiatu Puławskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu

Wojciech Kuba
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                                                                        Załącznik  

                                                                                                            do  Uchwały Nr XLIII/303/2014 

                                                                                                    Rady Powiatu Puławskiego 

                                                                                                 z dnia 18 czerwca 2014 r. 

 

................................................................................ 
                nazwa, adres i telefon wnioskodawcy 

 

  

Wniosek o doroczną nagrodę Starosty Puławskiego 

za osiągnięcia w dziedzinie kultury 
 

Dane osobowe kandydata: 

Imię i nazwisko.………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania, telefon …………………………………………………………..……….. 

………………………………….……………………………………………………..………... 

PESEL ........................... Urząd Skarbowy w (właściwy do rozliczenia podatku) ...................... 

lub 

nazwa podmiotu ……....…………………………………………………………..………….. 

Adres………...…………………………………………………………….……….…………... 

NIP……..….....……… REGON……. ……………Nr KRS lub innego rejestru ….......…....... 

Dziedzina działalności kulturalnej.………………...…………..…………………………… 

Uzasadnienie wniosku (zawierające informacje o całokształcie działalności kulturalnej  

oraz szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………… 
podpis wnioskodawcy 

 
 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 

przeprowadzenia procesu oceny do w/w nagrody zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). 

 

 

…………………………………………………………. 

data i podpis kandydata typowanego do nagrody 
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