Uchwała Nr XVII/266/2012
Rada Powiatu Będzińskiego
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
w sprawie:

przyjęcia regulaminu przyznawania Nagród Starosty Będzińskiego
za
Osiągnięcia
w
Dziedzinie
Twórczości
Artystycznej,
Upowszechniania i Ochrony Kultury.

na podstawie:

art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późń. zm.),
art. 7a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 406.),
rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych
nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury (Dz. U. z 2012 r. Nr 610).
Rada Powiatu Będzińskiego
uchwala:
§1

Przyjąć regulamin przyznawania nagród Starosty za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości
Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Będzińskiego.
§3
Traci moc uchwała V/61/2007 Powiatu Będzińskiego z dnia 27 marca 2007 r.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu Będzińskiego
Emil Bystrowski

1

UZASADNIENIE
W związku z art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r. Nr 406) oraz dostrzegając potrzebę
promowania i nagradzania osób oraz instytucji, które w swych dokonaniach artystycznych
i kulturalnych przyczyniają się do promowania Powiatu Będzińskiego – zasadne
jest ustanowienie niniejszej nagrody oraz przyjęcie załączonego regulaminu.

2

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/266/2012
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
REGULAMIN
Przyznawania Nagrody Starosty Będzińskiego
za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej,
Upowszechniania i Ochrony Kultury.
Zasady i tryb przyznawania nagrody.
1. Nagroda przyznawana jest za całokształt działalności lub za osiągnięcia
i dokonania regionalne mające na celu prezentację i utrwalanie wartości lokalnych w dziedzinie
kultury.
2. Nagroda może być przyznana:
1) osobom fizycznym,
2) osobom prawnym,
3) innym podmiotom.
3. Nagroda przyznawana jest raz w roku i ma charakter nagrody finansowej.
4. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie fizycznej, osobie
prawnej, innemu podmiotowi tylko jeden raz.
5. Nagroda finansowana jest ze środków budżetowych powiatu, przy czym ilość przyznawanych
nagród w danym roku uzależniona jest od możliwości finansowych powiatu. Wysokość
środków finansowych ściśle określona w uchwale budżetowej powiatu na dany rok budżetowy,
jest wiążąca dla komisji rozpatrującej wnioski kandydatów.
6. Uroczyste wręczenie nagrody odbywać się będzie w pierwszym półroczu roku kalendarzowego.
Zasady zgłaszania kandydatów.
7. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać:
a) Prezydent, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin z terenu powiatu będzińskiego;
b) stowarzyszenia działające na terenie powiatu będzińskiego;
c) kluby radnych Rady Powiatu Będzińskiego
8. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
1) Oznaczenie wnioskodawcy,
2) dane osobowe kandydata
i jego adres,

(kandydatów)

1

do

nagrody

lub

nazwę

podmiotu

3) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje
o
osiągnięciu,
za
które
nagroda
ma
być
przyznana,
4) uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie lokalnego lub regionalnego charakteru
działalności lub osiągnięcia oraz jego znaczenia dla kultury.
9. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
1) złożenia po terminie,
2) cofnięcia przez wnioskodawcę,
3) braków formalnych.
10. Wnioski o przyznanie nagród składa się do dnia 31 grudnia każdego roku.
11. Wnioski o przyznanie nagród rozpatrywane będą do końca pierwszego kwartału roku
kalendarzowego.
Komisja ds. przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
12. Skład komisji powoływany jest corocznie uchwałą Zarządu Powiatu.
13. W skład komisji wchodzą:
1) Starosta lub Wicestarosta jako jej przewodniczący,
2) Ośmiu radnych z których każdy, o ile to jest możliwe, reprezentuje jedną gminę Powiatu
Będzińskiego,
3) Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu.
14. Szczegółowy tryb pracy Komisja ustala na swoim posiedzeniu.
15. Posiedzenie komisji uważa się za ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa
członków.
16. Decyzje komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym, większością głosów obecnych na
posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
17.

Protokół z posiedzenia Komisji wraz z listą laureatów wytypowanych
do otrzymania nagrody oraz propozycją wysokości nagrody Komisja przedstawia Zarządowi
Powiatu.

18. Zarząd Powiatu podejmuje decyzję w drodze uchwały co do:
1) Zatwierdzenia listy laureatów,
2) wysokości nagrody,
3) terminu i miejsca wręczenia nagrody.
19. Decyzja Zarządu Powiatu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołane.
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