
- Projekt - 
Uchwała Nr X /      /2007 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 30 sierpnia 2007 r. 

 
 
w sprawie: ustanowienia Nagrody Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury  

 za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania   
 i ochrony kultury.  

 
 
Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 7, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.   
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. 
zmianami) oraz art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001r.  Nr 13, poz.123 z późn. zmianami), 
 

 
Rada Powiatu Wodzisławskiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Ustanawia się Nagrodę Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury za osiągnięcia         
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 
 

§ 2 
 

Szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz wysokość Nagrody o której mowa w § 1, 
określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
  

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym  Województwa Śląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Załącznik  
 do uchwały  Nr X /        /2007r. 

                                                                     Rady Powiatu Wodzisławskiego 
                                                          z  dnia 30 sierpnia 2007r.        

 
REGULAMIN 

Przyznawania Nagrody Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury  
 
 

§ 1 
Nagrody Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury, zwane dalej Nagrodą przyznawane 
są corocznie osobom za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania    
i ochrony kultury.  
 

§ 2 
1. Nagrodę Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury mogą otrzymać osoby fizyczne 

lub prawne, a takŜe inne podmioty na podstawie oceny całokształtu działalności lub 
osiągnięć o istotnym znaczeniu w dziedzinie kultury, których działania mają zasięg 
ponadlokalny. 

2. Jednej i tej samej osobie moŜna przyznać tylko jedną Nagrodę w danym roku 
kalendarzowym za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania        
i ochrony kultury. 

 
§ 3 

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody mogą wystąpić: 
1) instytucje kultury, 
2) stowarzyszenia lub związki twórcze i kulturalne, 
3) gminy Powiatu Wodzisławskiego, 
4) Komisja Rady Powiatu Wodzisławskiego właściwa ds. kultury, 
5) Starosta Powiatu Wodzisławskiego.  

 
§ 4 

 
1. Wniosek o przyznanie Nagrody, stanowiący integralną część regulaminu, winien zawierać:  

1) dane osobowe, 
2) uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie charakteru działalności lub osiągnięcia 

oraz jego znaczenie dla kultury Powiatu, regionu, kraju.  
2. Wzór wniosku stanowi załącznik  do niniejszego regulaminu. 

 
§ 5 

1. Wnioski z propozycją kandydatur do Nagrody naleŜy składać w terminie do ostatniego 
dnia lutego kaŜdego roku (lub dnia następnego jeŜeli przypada on w sobotę, niedzielę lub 
dzień wolny od pracy) w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim,        
z zastrzeŜeniem postanowienia ust.2. 

2. Wnioski, o których mowa w ust.1 w 2007 roku naleŜy składać w terminie do dnia              
9 listopada. 

 
§ 6 

O moŜliwości zgłaszania kandydatur oraz o terminie i sposobie ich zgłaszania Zarząd Powiatu 
Wodzisławskiego zwany dalej Organizatorem powiadomi przez ogłoszenie na tablicy 
ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 



 
 

§ 7 
Wnioski rozpatruje Komisja ds. Opiniowania Nagrody Powiatu Wodzisławskiego                  
w Dziedzinie Kultury, zwana dalej Komisją. 
 

§ 8 
1. Komisję powołuje Organizator. 
2. W skład Komisji wchodzą: 

1) przedstawiciel Organizatora, który przewodniczy i kieruje  pracami Komisji, 
2) dwóch członków Komisji Rady Powiatu Wodzisławskiego właściwej ds. kultury 

wybranych przez tę Komisję, 
3) dwóch pracowników komórki organizacyjnej właściwej ds. kultury. 

3. Członkowie Komisji spośród siebie wybierają sekretarza komisji. 
 

§ 9 
Do zadań Komisji naleŜy: 

1) rozpatrzenie wniosków, 
2) przedstawienie Organizatorowi propozycji kandydata/ów do Nagrody, 
3) przedstawienie Organizatorowi propozycji wysokości nagród finansowych dla 

nagrodzonych w ramach środków przewidzianych w budŜecie Powiatu 
Wodzisławskiego. 
 

§ 10 
1. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący Komisji. 
2. Posiedzenie Komisji jest waŜne, jeŜeli uczestniczy w nim co najmniej 3 członków, w tym 

przewodniczący i sekretarz komisji. 
3. Uchwały Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym, większością głosów obecnych 

na posiedzeniu - w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 
Komisji.  

4. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie.  
 

§ 11 
Organizator przyznaje i ustala  wysokość  nagród. 

 
§ 12 

Nagrody mają charakter finansowy, a ich najwyŜsza wartość stanowi trzykrotność 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni ogłoszonego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej 
„Monitor Polski”. 

 
§ 13 

1. O terminie i miejscu wręczania Nagród decyduje kaŜdorazowo Organizator, o czym 
nagrodzeni zostaną powiadomieni pisemnie. 

2. Nagrodzeni oprócz nagrody pienięŜnej otrzymują dyplom potwierdzający przyznanie 
Nagrody. 



 

          Załącznik do Regulaminu 
Przyznawania Nagrody  
Powiatu Wodzisławskiego  
w Dziedzinie Kultury    
     

 
………….……………… 

………………………………………       (miejscowość, data) 
(wnioskodawca)                                   

 
 

ZARZĄD  
POWIATU WODZISLAWSKIEGO 
ul. Bogumińska 2 
44-300 Wodzisław Śl.,  

 
 

WNIOSEK  
O PRZYZNANIE NAGRODY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO  

W DZIEDZINIE KULTURY 
 

Lp. Kategoria (zaznaczyć znakiem „X” właściwą kategorię) 

I Twórczość artystyczna �  
II Upowszechnianie i ochrona kultury �  

 
1. Dane osobowe: 

 
a)  Nazwisko Imię............................................................................................................... 
 
b)  Adres zamieszkania....................................................................................................... 
 
c) Data i miejsce urodzenia................................................................................................. 
 
d) PESEL ………………………………….. , NIP………………………………….……  
 
 

2. Uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie charakteru działalności lub osiągnięcia oraz  
    jego znaczenie dla kultury Powiatu, regionu, kraju. 

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



 

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

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

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

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

* WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w sprawach związanych z moją kandydaturą 
do Nagrody Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury zgodnie w wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr  101 , poz. 926 z późn. zm.), przez Starostwo Powiatowe   
w Wodzisławiu Śl., ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śl.. Jednocześnie oświadczam, Ŝe zostałam/- em  powiadomiona/- 
ny  o przysługującym mi prawie wglądu do danych oraz ich poprawiania. 
 

 
...............................................    .........................................................  
      (Podpis kandydata)      Podpis wnioskodawcy 
 
/* dotyczy osób fizycznych/ 

 
 



 

Opinia Komisji ds. Opiniowania Nagrody Powiatu Wodzisławskiego  
w Dziedzinie Kultury. 

 

1. Wyniki głosowania: 
Liczba oddanych głosów 

 

Głosy za przyznaniem Nagrody:  

Głosy przeciw przyznaniu Nagrody  
 

2. Komisja proponuje przyznać Nagrodę w wysokości: …………………………...zł. 

(słownie: ……………………………………….….…………….) 
 

 
 
   
Przewodniczący:       Członkowie :  
  
 
. ……………………….      ………………………. 
 
         .………………………. 
 
         ………………………. 
                                                                                                
                                                                                               ……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały Nr/X/   /2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie: ustanowienia Nagrody Powiatu 
Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury za osiągnięcia w dziedzinie  twórczości  
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.  
 

 

Na podstawie art.7a ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu  

i prowadzeniu działalności kulturalnej Rada Powiatu Wodzisławskiego w drodze uchwały 

określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury ze środków budŜetu jednostki 

samorządu terytorialnego.  

Przygotowany projekt uchwały ma na celu uregulowanie zasad oraz tryb 

przyznawania Nagrody Powiatu Wodzisławskiego w  Dziedzinie Kultury z budŜetu powiatu.  

Niniejszy projekt uchwały przedkładam Wysokiej Radzie Powiatu Wodzisławskiego 

 
 
 

NACZELNIK WYDZIAŁU 
Strategii i Rozwoju Powiatu 

 
/-/ mgr Donata Malińska 


