UCHWAŁA Nr XLI/775/09
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 28 grudnia 2009 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Na podstawie art. 1 ust. 4, art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 roku
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13,
poz.123 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1, pkt 3 i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142 poz. 1590 z późn.
zm),
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
W ramach sprawowania przez Województwo Podkarpackie mecenatu nad
działalnością kulturalną poprzez wspieranie i promocję twórczości, edukacji i oświaty
kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz ochrony dziedzictwa kultury
w województwie podkarpackim – ustanawia się doroczne nagrody za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zwane dalej
„nagrodami”.
§2
Nagrody, o których mowa w § 1, przyznaje Zarząd Województwa Podkarpackiego,
zwany dalej „Zarządem”.
§3
1. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym i prawnym, a także innym
podmiotom w uznaniu całokształtu działalności lub za wybitne osiągnięcia
o istotnym znaczeniu dla kultury Województwa Podkarpackiego.
2. Nagrody, o których mowa w ust. 1, mogą być indywidualne lub zbiorowe.
3. Nagroda za całokształt działalności twórczej może być przyznana tylko jeden raz.
4. Nagroda za wybitne osiągnięcia o istotnym znaczeniu w dziedzinie kultury dla
Województwa Podkarpackiego może być przyznawana temu samemu podmiotowi
nie częściej niż raz na 3 lata. Nagroda nie może być przyznana powtórnie za to
samo osiągnięcie.
5. Nagrody mają charakter finansowy.

§4
1. Nagrody przyznawane są z inicjatywy własnej Zarządu lub na wniosek,
ze wskazaniem co najmniej wojewódzkiego charakteru działalności lub
osiągnięcia oraz jego znaczenia dla kultury.
2. Wnioskodawcami nagród mogą być: instytucje kultury, organy administracji
rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia lub związki twórcze
i kulturalne, wyższe szkoły artystyczne lub uczelnie prowadzące kierunki
artystyczne, środowiska twórcze lub grupa osób (co najmniej pięciu) z danego
środowiska twórczego.
3. Wnioski o przyznanie nagrody winny zawierać: dane osobowe kandydata do
nagrody, szczegółowy opis osiągnięć, za które ma być przyznana nagroda, wraz
z dokumentacją tych osiągnięć (dyplomy, nagrania, recenzje i in.). Wzór wniosku
o przyznanie nagrody stanowi Załącznik Nr 1.
4. Wnioski w sprawie nagród składa się do właściwego w sprawach kultury
Departamentu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie w terminie do dnia 15 kwietnia każdego roku.
5. Informację o możliwości składania wniosków o przyznanie dorocznych nagród
zamieszcza się na portalu Wrota Podkarpackie w dziale Kultura.
§5
1. Oceny formalnej wniosków dokonuje właściwy w sprawach kultury
Departament Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie.
2. Opiniowanie wniosków pod względem merytorycznym, przygotowywanie
propozycji co do wysokości nagród oraz podziału środków zaplanowanych
na nagrody w budżecie Samorządu Województwa, Zarząd powierza powołanej
przez siebie Komisji Nagród, działającej zgodnie z regulaminem pracy Komisji
zatwierdzonym przez Zarząd.
§6
1. Wysokość przyznanej nagrody indywidualnej nie może przekroczyć równowartości
trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok
poprzedni.
2. Wysokość przyznanej nagrody zbiorowej nie może przekroczyć równowartości
pięciokrotnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni.
3. Uroczyste wręczanie nagród odbywa się corocznie w czerwcu.
4. Informacje o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości.
§7
1. Traci moc Uchwała Nr XXXII/590/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom
zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką
nad zabytkami oraz zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięć w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

2. Do postępowań wszczętych na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1, a nie
zakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, zastosowanie mają
dotychczasowe przepisy.
§8
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/775/09
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 28 grudnia 2009 r.

WNIOSEK
o przyznanie
DOROCZNEJ NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury (ze wskazaniem co najmniej wojewódzkiego charakteru lub osiągnięcia oraz
jego znaczenia dla kultury)
a) za całokształt działalności*
b) za szczególne osiągnięcia*
(* - właściwe podkreślić)
I. Dane ogólne kandydata (właściwe wskazać)
1. Imię, nazwisko / nazwa zespołu/podmiotu zbiorowego
......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2. Data, miejsce urodzenia / rok założenia zespołu/podmiotu zbiorowego
..................................................................................................................................
3. Imiona rodziców ......................................................................................................
4. Nr PESEL
...................................................................................................................................
5. NIP
................................................................................................................
6. Adres zamieszkania / siedziba zespołu/podmiotu zbiorowego
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
7. Tel. dom./ służb./ e-mail ..........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
8. Nr rachunku bankowego do przekazania nagrody.
........................................................................................................................................

II. Uzasadnienie wniosku

.................................................................................................................,.
...................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

III. Posiadane odznaczenia, odznaki, nagrody (nazwa, rok przyznania)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

IV. Załączniki: dyplomy, nagrania, recenzje, inne
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Pieczątka wnioskodawcy z adresem i nazwą
w pełnym brzmieniu

Pieczątka imienna i podpis
wnioskodawcy

