
UCHWAŁA NR XXXIV/250/14
RADY POWIATU W LUBARTOWIE

z dnia 14 maja 2014 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406)  Rada Powiatu 
w Lubartowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Ustanawia  nagrody Starosty Lubartowskiego, zwane dalej nagrodami, w celu: 

1) uhonorowania i wsparcia twórców kultury, artystów, animatorów życia kulturalnego, zespołów 
artystycznych, organizacji, instytucji, które w sposób szczególny wniosły wkład w rozwój 
kulturalny i społeczny Powiatu Lubartowskiego; 

2) podziękowania za podejmowanie działań sprzyjających realizacji misji Powiatu w zakresie 
ochrony dziedzictwa kultury i pielęgnowania tradycji.

2. Nagrody przyznawane są za osiągnięcia: 

1) w dziedzinie twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej; 

2) w dziedzinie popularyzacji i upowszechniania kultury; 

3) w dziedzinie ochrony dóbr kultury; 

4) w dziedzinie dziedzictwa kulturowego regionu; 

5) z okazji jubileuszy zawodowych i twórczych; 

6) w powiatowych konkursach, przeglądach w zakresie kultury. 

3.  Przy ocenie osiągnięć bierze się pod uwagę charakter dokonań i ich znaczenie dla kultury lub rangę 
osiągnięć, a także wkład w rozwój kultury Powiatu Lubartowskiego, promowanie Powiatu oraz przyczynianie się 
do rozwoju i kształtowania tożsamości regionalnej.

§ 2. 

1. Nagrody mają charakter finansowy lub rzeczowy. 

2. Środki finansowe przeznaczone na nagrody będą corocznie zabezpieczone w budżecie Powiatu 
Lubartowskiego. 

3. Wysokość oraz rodzaj nagród ustala się każdorazowo relatywnie do ilości podmiotów 
nagrodzonych oraz  możliwości finansowych Powiatu Lubartowskiego 

4.  Zarząd Powiatu w Lubartowie może przyznać nagrody indywidualne lub zbiorowe. 

5. Nagrody mogą być przyznawane: 

1) osobom fizycznym, zamieszkującym na terenie Powiatu Lubartowskiego; 

2) osobom prawnym, mającym swoją siedzibę na terenie Powiatu Lubartowskiego; 

3) jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej mającym swoją siedzibę na terenie Powiatu 
Lubartowskiego. 

6.  Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.
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§ 3. 

1. Zarząd Powiatu w Lubartowie każdego roku ogłasza nabór wniosków do nagród. 

2.  Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 będzie publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 
Powiatowego w Lubartowie. 

3. Nagrody przyznawane i wypłacane są  do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w 
uchwale budżetowej na dany rok. 

4.  Wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

5.  Załączniki dołączone do wniosku nie podlegają zwrotowi. 

6.  Na jednym formularzu można zgłosić jednego kandydata. 

7. Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie nagród są: 

1) instytucje kultury państwowe i samorządowe; 

2) stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne; 

3) inne podmioty prowadzące działalność kulturalną,; 

4) organy i radni jednostek samorządów z terenu powiatu lubartowskiego; 

5) Starosta Lubartowski. 

§ 4. 

1. Wnioski o przyznanie nagród analizuje i ocenia komisja powołana przez Zarząd Powiatu 
w Lubartowie w formie uchwały. 

2.  W razie stwierdzenia braków formalnych oraz niewystarczającego uzasadnienia złożonego wniosku 
wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 3 dni. 

3. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku: 

1) braków formalnych wniosku, o ile nie zostały usunięte w terminie przewidzianym w ust. 2; 

2) pisemnego wycofania wniosku przez wnioskodawcę; 

3) śmierci osoby kandydującej do nagrody. 

§ 5. 

1. Decyzję w sprawie przyznania nagród podejmuje Zarząd Powiatu w Lubartowie w formie 
uchwały po  zapoznaniu się z opinią komisji. 

2.  Decyzja Zarządu Powiatu w Lubartowie jest ostateczna. 

3.  Nagrody wręczane są w miejscu i w terminie określonym każdorazowo przez Starostę Lubartowskiego, 
o czym  podmioty nagrodzone zostają powiadomione. 

4.  Informację o laureatach podaje się do publicznej wiadomości.

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza  Zarządowi Powiatu w Lubartowie. 
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§ 7. 

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

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
w Lubartowie

Henryk Zdunek
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Załącznik  

do uchwały Nr XXXIV/250/14  

Rady Powiatu w Lubartowie  

z dnia 14 maja 2014 r.  

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

miejscowość i data 
 

Wniosek o przyznanie Nagrody 

za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 

 

1. Dane Kandydata: 

nazwa/ imię i nazwisko......................................................................................................................................... 

telefon......................................................., e-mail……………………………………………..………………….. 

adres........................................................................................................................................................................ 

2. Dane Zgłaszającego: 

nazwa /imię i nazwisko........................................................................................................................................ 

adres......................................................................................................................................................................... 

telefon........................................................., e-mail................................................................................................  

osoba do kontaktu…..............................................................................................................................................  

3. Uzasadnienie wniosku (max 2 strony)* 

*opis całokształtu działalności, w tym data rozpoczęcia działalności, charakterystyka osiągnięć o istotnym 

znaczeniu oraz wybitnych dokonań w dziedzinie kultury i sztuki, za które ma być przyznana Nagroda Starosty 

Lubartowskiego. 

 

Załączniki (dołączone do wniosku wymienić):  

 

,,Zgodnie art. 23 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji przedmiotowego wniosku”. 
 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta  Lubartowski z  siedzibą 21-100 Lubartów,  ul Słowackiego 8;  
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji  ustawowych zadań Urzędu; 

3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz  ich poprawiania; 

4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem – ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym jest 
obligatoryjne. 

 

 
 

 

 
 

 

 
………………………………….. ……………………………………….. 

  miejscowość i data         podpis czytelny 
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Oświadczenie Kandydata: 

 

1. Jako  Kandydat  do  nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania  i  ochrony  kultury 

zapoznałem się  z  Regulaminem i akceptuję  wszystkie postanowienia Regulaminu oraz wyrażam zgodę na przystąpienie  

i udział w konkursie. 

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz udostępnianie  moich danych  osobowych zawartych w złożonym  wniosku do 

administratora  danych  osobowych  Starosty Lubartowskiego  w celu  publikacji  na stronach  internetowych  Starostwa 

Powiatowego w Lubartowie, zgodnie z ustawą za dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

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

miejscowość i data                                                                                                       podpis czytelny 

 

 

Oświadczenie podmiotu dokonującego zgłoszenia: 

1. Dane zawarte w zgłoszeniu są zgodne z prawdą. Oświadczam, że wszelkie treści, w tym dzieła, zdjęcia i dane osobowe 

udostępnione w związku z konkursem są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich  i osobistych. 

2. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (t.j. Dz. U. z 2002 r.  

Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz udostępnianie, utrwalanie  moich danych   

osobowych zawartych w złożonym przeze mnie wniosku do administratora danych osobowych Starosty Lubartowskiego. 

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

miejscowość i data                                                                                                       podpis czytelny 

 

 

 

Uchwalony




