
 
 
 
 

UCHWAŁA  Nr  XXXVI/288/2009 
 

RADY  POWIATU  W  PUŁAWACH 
z dnia 22 września 2009 roku 

 
 

w sprawie dorocznych nagród w dziedzinie kultury 
 
 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 7a ustawy z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.  
z 2001r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) Rada Powiatu w Puławach uchwala,  
co następuje: 

 
§ 1 

 
Ustanawia się doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury. 

 
§ 2 

 
1. Nagrody mogą być przyznawane mieszkańcom Powiatu Puławskiego, osobom 

fizycznym, osobom prawnym i innym podmiotom, mającym siedzibę na terenie 
Powiatu Puławskiego, na podstawie oceny całokształtu ich działalności  
lub osiągnięć o istotnym znaczeniu. 

2. Nagrody są przyznawane we wszystkich dziedzinach kultury, a w szczególności  
za osiągnięcia w twórczości artystycznej, literackiej, popularyzacji i upowszechnianiu 
kultury, organizowania działalności kulturalnej, edukacji kulturalnej. 

 
§ 3 

1. Nagrodą są przyznane łącznie, jako dyplom okolicznościowy i nagroda pieniężna  
w kwocie od 100 zł (słownie: sto złotych) do 1000 zł (słownie: tysiąc złotych). 

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

3. Wysokość nagrody przyznanej podmiotom zbiorowym nie może przekroczyć kwoty 
nagrody określonej w ust. 1 § 3 uchwały. 

 
§ 4 

 
1. Nagrody przyznaje co roku Zarząd Powiatu w Puławach na wniosek podmiotów,  

o których mowa w § 5 uchwały. 
2. Oceny kandydatur dokonuje Komisja, powoływana przez Zarząd Powiatu, kierując 

się zasadami zawartymi w §2 uchwały, przedstawiając niezwłocznie swą opinię 
Zarządowi Powiatu w Puławach. 

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



 
 
 
 

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

5. W skład Komisji wchodzą: 
a) Członek Zarządu Powiatu w Puławach, 
b) Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu w Puławach, 
c) Kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki  Starostwa Powiatowego 

w Puławach, 
e) pracownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego 

w Puławach, 
f) Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach, 
g) Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach, 
h) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych przez Zarząd 

Powiatu 
6.   Obsługę Komisji zapewnia Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki  Starostwa 

Powiatowego w Puławach. 
 

§ 5 
 

1. Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie nagród są: 
a) organizacje pozarządowe działające w sferze kultury, w tym związki twórcze, 
b) instytucje kultury, 
c) inne podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności 

kulturalnej, 
d) samorządy miast i gmin z terenu Powiatu Puławskiego, 
e) Komisja Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu w Puławach 
f) Kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa 

Powiatowego w Puławach 
2. Zgłoszenie kandydatury do nagrody następuje na druku wniosku stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały, który podlega ogłoszeniu na stronie internetowej 
Powiatu Puławskiego. 

 
§ 6 

 
1. Wnioski do nagrody można składać przez cały rok kalendarzowy w kancelarii 

Starostwa lub pocztą na adres Starosty Puławskiego. 
2. Wnioski, które wpłynęły po dniu 30 września danego roku podlegają rozpatrzeniu  

w następnym roku kalendarzowym. Powyższa zasada nie dotyczy roku 2009,  
w którym zostaną rozpatrzone wnioski złożone do dnia 30 listopada. 

3. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku, wnioskodawca podlega wezwaniu 
do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. 

4. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku: 
1) cofnięcia przez wnioskodawcę, 
2) rezygnacji bądź śmierci kandydata, 
3) wystąpienia braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie. 

 
 
 



 
 
 
 

§ 7 
 

Zastrzega się prawo nie przyznania żadnej nagrody w danym roku. 
 

§ 8 
 

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

§ 9 
 

Zarząd Powiatu w Puławach 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. W 2009 r. uchwała 
Zarządu w sprawie przyznania nagród może być podjęta do 15 grudnia a jej brak w tym 
terminie oznacza nieprzyznanie żadnej nagrody. 

 
§ 10 

 
Nagrody wręcza Starosta Puławski lub upoważniona przez niego osoba podczas 

uroczystości Powiatowego Dnia Kultury. 
 

§ 11 
 

Informację o przyznanej nagrodzie podaje się do wiadomości publicznej. 
 

§ 12 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Puławach. 
 

§ 13 
 

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

 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Powiatu 
 
 

Krzysztof Szulowski 
 

 


