UCHWAŁA NR III/16/2018
RADY POWIATU STALOWOWOLSKIEGO
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie ustanowienia oraz określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania
nagród Powiatu Stalowowolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późń. zm.), w związku z art. 12 pkt. 11
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000,
1349, 1432) Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustanawia się nagrody Powiatu Stalowowolskiego dla osób fizycznych i prawnych za wybitne
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zwane
dalej nagrodami.
2. Nagrody, o których mowa w ust. 1, przyznawane są corocznie do 30 kwietnia minionego roku
kalendarzowego.
§ 2.
Szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagród Powiatu Stalowowolskiego dla osób fizycznych
i prawnych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury, określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.
Traci moc Uchwała Nr XXV/182/2012 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 października
2012 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień osobom
fizycznym bądź prawnym za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.
Ryszard Andres
Przewodniczący Rady Powiatu

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Załącznik do Uchwały
Nr III/16/2018
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 12 grudnia 2018 r.

REGULAMIN
określający szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagród
Powiatu Stalowowolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury

Postanowienia ogólne

1.

2.

3.
4.

§ 1.
Osobom fizycznym i prawnym, a także innym podmiotom mogą być przyznawane nagrody
Powiatu Stalowowolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury, zwane dalej nagrodami.
Nagrody są przyznawane osobom fizycznym zamieszkałym na terenie Powiatu
Stalowowolskiego lub reprezentującym stowarzyszenia twórcze mające siedzibę
i działające na terenie Powiatu Stalowowolskiego.
Nagrody są przyznawane osobom prawnym bądź innym podmiotom mającym siedzibę
i działającym na terenie Powiatu Stalowowolskiego.
Nagrody są przyznawane w danym roku kalendarzowym za wybitne osiągnięcia w roku
minionym, w szczególności za działalność, która w znaczący sposób przyczynia się do
wzbogacenia życia kulturalnego Powiatu, ochrony dóbr i dziedzictwa kulturowego oraz
promocji Powiatu Stalowowolskiego w kraju i za granicą.

Szczegółowe warunki przyznawania nagród

1.
2.
3.

4.

§ 2.
Nagrody mogą być przyznawane indywidualnie lub zespołowo.
Nagrody mogą mieć formę finansową lub honorową.
Nagrody finansowe w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
przyznawane są w następujących kategoriach:
1) Twórca – Osobowość Roku,
2) Animator kultury,
3) Ochrona i promocja tradycji regionalnych.
Nagroda w kategorii Twórca – Osobowość Roku jest przyznawana osobom fizycznym za
wybitne osiągnięcia :
1) w twórczości artystycznej tj.: muzycznej, plastycznej, teatralnej, fotograficznej,
literackiej i filmowej,
2) za dorobek artystyczny o istotnym znaczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem udziału
w konkursach, festiwalach, przeglądach,
3) za działania z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej na rzecz Powiatu
Stalowowolskiego,
4) za stworzenie szczególnego dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji,

5) za upowszechnianie i promocję dzieł sztuki.
5. Nagroda w kategorii Animator Kultury jest przyznawana osobom fizycznym i prawnym
w szczególności za wysokie osiągnięcia:
1) w upowszechnianiu i popularyzacji kultury m.in. poprzez kreowanie nowoczesnych
rozwiązań i wdrażanie nowych projektów kulturalnych,
2) w upowszechnianiu i promowaniu działalności kulturalnej i artystycznej Powiatu
Stalowowolskiego w kraju i za granicą,
3) za wpieranie i promocję twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej,
4) za stworzenie szczególnego wydarzenia kulturalnego o istotnym znaczeniu dla Powiatu
Stalowowolskiego,
5) za wdrażanie nowych inicjatyw sprzyjających rozwojowi życia kulturalnego w Powiecie
Stalowowolskim.
6. Nagroda w kategorii Ochrona i Promocja Tradycji Regionalnych jest przyznawana osobom
fizycznym i prawnym w szczególności za wysokie osiągniecia na rzecz ochrony kultury,
w szczególności za:
1) kultywowanie folkloru i tradycji regionalnych Powiatu Stalowowolskiego,
2) za zaangażowanie w rozwój i promocję dorobku kulturowego regionu lasowiackiego,
3) za stworzenie szczególnego projektu kulturalnego z zakresu ochrony i promocji
dziedzictwa kulturowego,
4) za opiekę nad zabytkami.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 3.
Maksymalna wysokość nagrody finansowej wynosi cztery tysiące złotych.
W każdej kategorii przyznaje się jedną nagrodę finansową.
Nagroda finansowa może być przyznana osobie fizycznej bądź prawnej tylko jeden raz
w danym roku.
Nagrodę finansową w danej kategorii można otrzymać raz na trzy lata.
Okresem branym pod uwagę przy przyznawaniu nagród jest ubiegły rok kalendarzowy
w stosunku do roku, w którym przyznaje się nagrody.
Nagrodę honorową stanowi dyplom, puchar, statuetka, pamiątkowy grawer.

Tryb składania wniosków o przyznanie nagrody finansowej

1.

2.
3.
4.

§ 4.
Nagroda finansowa może być przyznawana z inicjatywy własnej Starosty Stalowowolskiego
lub na wniosek:
1) organów administracji publicznej,
2) instytucji kultury,
3) związków i stowarzyszeń twórczych.
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do niniejszego Regulaminu.
Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą informacje zawarte we wniosku
(np. kopie dyplomów, recenzje, referencje i opinie innych podmiotów).
W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku lub braku dokumentów
określonych jako załączniki do wniosku w ust. 3, wnioskodawca jest zobowiązany do ich
usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do ich usunięcia.

5.

Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
1) złożenia po terminie,
2) cofnięcia przez wnioskodawcę,
3) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie, o którym mowa w ust. 4.
6. Wnioski o przyznanie nagrody składa się w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego
w Stalowej Woli, 37 – 450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 15, w terminie do 31 stycznia każdego
roku, z zastrzeżeniem, że w roku 2019 wnioski o nagrodę będzie można składać do 15 lutego.
7. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody.

Organy uprawnione do przyznania nagrody finansowej

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

§ 4.
Nagrody finansowe w formie uchwały przyznaje Zarząd Powiatu Stalowowolskiego po
uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji, powołanej przez Zarząd Powiatu.
W skład Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród wchodzą:
1) dwóch członków Zarządu Powiatu,
2) dwóch członków Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Rady Powiatu Stalowowolskiego,
3) jeden przedstawiciel Wydziału Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi.
Posiedzenie Komisji prowadzi Przewodniczący, wyłoniony zwykłą większością głosów
w drodze głosowania spośród członków Komisji.
Obrady Komisji są ważne, o ile uczestniczy w nich minimum 2/3 regulaminowego składu.
Członek Komisji nie może być kandydatem do nagrody, ani jej wnioskodawcą. Jeżeli taki
wniosek zostanie złożony, członek Komisji podlega wyłączeniu z jej prac.
Komisja może zrezygnować z zaopiniowania przyznania nagrody pieniężnej w danej
kategorii.
Decyzje Komisji zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku
równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
Z posiedzenia Komisji sporządzany jest Protokół, który podpisują wszyscy członkowie
Komisji, a następnie przedstawiany do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.
Ostateczną decyzję o przyznaniu nagród podejmuje Zarząd Powiatu Stalowowolskiego.
Decyzja Zarządu Powiatu w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie przysługuje od
niej odwołanie.
Inne nagrody

§ 5.
1. Starosta Stalowowolski może przyznać nagrodę pn. „Kryształowe Serce dla Kultury” osobom
fizycznym i instytucjom szczególnie zasłużonym za wspieranie inicjatyw w dziedzinie kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego.
2. Nagroda ma charakter honorowy, nie wiąże się z gratyfikacjami finansowymi.
3. Laureat otrzymuje statuetkę i ma prawo używać jej w materiałach firmowych i reklamowych,
jako laureat nagrody Starosty Stalowowolskiego pn. „Kryształowe Serce dla Kultury”.

Przepisy końcowe

1.
2.
3.
4.
5.

§ 6.
Środki finansowe na nagrody pieniężne oraz inne nagrody planowane są w uchwale
budżetowej na dany rok.
Wysokość nagrody pieniężnej oraz środków finansowych przeznaczonych na inne nagrody
określane są każdego roku przez Zarząd Powiatu.
Wręczenia nagród dokonuje się podczas dorocznego spotkania z twórcami i animatorami
kultury na uroczystości pn. „Powiatowy Dzień Animatora Kultury i Sportu”.
Obsługę organizacyjno-techniczną procedury przyznawania nagród prowadzi Wydział
Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Informacje o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości poprzez ich
ogłoszenie na stronie internetowej Starostwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik do Regulaminu
WNIOSEK
o przyznanie nagrody Powiatu Stalowowolskiego dla
osób fizycznych i prawnych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury
I. Kategoria nagrody :
1. Twórca - Osobowość Roku
2. Animator Kultury
3. Ochrona i promocja tradycji regionalnych
(właściwe zaznaczyć)

II. Dane Wnioskodawcy:
Nazwa Wnioskodawcy:
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….
Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Osoba do kontaktu ze strony wnioskodawcy, telefon kontaktowy …………….…………………………………
…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….
III. Dane osobowe kandydata/ zespołu do nagrody finansowej:
1. Imię i nazwisko/ nazwa………………………………………………………………………………………………………….
2. PESEL (jeśli dotyczy) …………………………………………………………………………………….……………………….
3. Adres zamieszkania/adres siedziby …………………………………………………………………………..…………...
4. Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………………………………………………
5. Nr rachunku bankowego, na który należy przesłać nagrodę …………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
6. Dane zespołu, instytucji kultury, stowarzyszenia twórczego, w którym pracuje bądź działa
osoba/ zespół, której dotyczy wniosek :
Nazwa ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
.…………………….………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres …………………….…………………………………………………………………………………………………………………
Właściwy rejestr (podać rejestr i numer jeśli dotyczy) ……………………………………………………………….
Telefon kontaktowy: ……………………………….. Adres email: …………………………………………………………..

IV. Informacja o osiągnięciach, za które nagroda może zostać przyznana lub informacje
dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności:
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
V. Uzasadnienie wniosku uwzględniając charakter i rangę osiągnieć kandydata/zespołu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
VI.

Posiadane odznaczenia, otrzymane nagrody, w tym nagrody Zarządu Powiatu

Stalowowolskiego (nazwa, rok przyznania):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………….. ……………………………………………
Data

(pieczątka firmowa Wnioskodawcy)

……………………………………………………
(pieczątka imienna i podpis Wnioskodawcy

Załączniki do wniosku:
1. Dokumentacja potwierdzająca informacje zawarte we wniosku (np. kopie dyplomów, recenzje,
referencje, opinie innych podmiotów).
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją
o przetwarzaniu danych osobowych.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
(wyrażoną poniżej zgodę można w dowolnym momencie wycofać)
Niniejszym oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie mojego wizerunku przez administratora danych,
którym jest Starosta Stalowowolski z siedzibą: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15; 37450 Stalowa Wola, w celu opublikowania zdjęć z uroczystości „Powiatowego Dnia Animatora Kultury
i Sportu” na:
1) www.stalowowolski.pl
2) https://www.facebook.com/search/top/?q=powiat%20stalowowolski

………………………………………….
data

……………………………………………………………..
czytelny podpis kandydata do nagrody

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
a)
b)
c)
d)
e)
8.

Administratorem danych osobowych jest Starosta Stalowowolski, Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,
ul. Podleśna 15 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 643 37 09, powiat@stalowowolski.pl
Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: tel. 15 643 36 35, abi@stalowowolski.pl.
Cele przetwarzania danych osobowych: przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz w celach archiwalnych.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
a)art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – wypełnienie obowiązku ciążącego na administratorze – realizacja
uchwały Nr …………………………. Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia…………………………………. w sprawie
ustanowienia oraz określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród Powiatu
Stalowowolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury;
b)art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – wyrażenie zgody;
Dane są przechowywane tak długo jak wymaga tego przepis prawa - Instrukcja archiwalna i kancelaryjna.
Zdjęcia wykonane w trakcie uroczystości „Powiatowego Dnia Animatora Kultury i Sportu”, na których
znajdować się będzie Pana/i wizerunek opublikowane zostaną na stronie: www.stalowowolski.pl oraz na
portalu społecznościowym:
https://www.facebook.com/search/top/?q=powiat%20stalowowolski
Ma Pan/i prawo:
dostępu do treści swoich danych,
sprostowania swoich danych osobowych,
w przypadkach wymienionych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych – do ograniczenia
przetwarzania danych,
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22
531 03 00
w przypadku danych osobowych zbieranych na podstawie wyrażenia zgody – do cofnięcia wyrażonej zgody
i prawo do usunięcia danych.
Podanie danych jak: adres zamieszkania, imię, nazwisko, PESEL, nr rachunku bankowego, osiągnięcia,
zdobyte nagrody, jest konieczne do rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody. Ich niepodanie będzie
skutkowało odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Podanie danych na podstawie wyrażenia zgody
jest dobrowolne.

