Uchwała Nr XXXI/191/2009
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej
z dnia 30 marca 2009 r.
w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury
Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458)
oraz art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 Nr 41, poz. 364, z 2003 Nr 162,
poz. 1568, Nr 96, poz. 874, Nr 213, poz. 2081, z 2004 Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005
Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 Nr 227, poz. 1658), Rada Powiatu
w Białej Podlaskiej uchwala, co następuje:
§1
Ustanawia się doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej
oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury.
§2
1. Nagrody mogą być przyznawane mieszkańcom Powiatu Bialskiego, osobom prawnym
i innym podmiotom, mającym siedzibę na terenie Powiatu Bialskiego, na podstawie oceny
całokształtu ich działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.
2. Nagrody są przyznawane we wszystkich dziedzinach kultury, a w szczególności
za osiągnięcia w twórczości artystycznej, popularyzacji i upowszechnianiu kultury,
organizowania działalności kulturalnej, edukacji kulturalnej.
§3
1. Nagrodą są przyznane łącznie jako dyplom okolicznościowy i nagroda pienięŜna w kwocie
od 500 zł (słownie: złotych pięćset) do 1000 zł (słownie: złotych tysiąc).
2. O wysokości nagród, o których mowa w ust. 1 decyduje Zarząd Powiatu w granicach
środków przewidzianych w budŜecie Powiatu Bialskiego.
3. Wysokość nagrody przyznanej podmiotom zbiorowym nie moŜe przekroczyć kwoty nagrody
określonej w ust. 1 uchwały.
§4
1. Nagrody przyznaje co roku Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej na wniosek podmiotów,
o których mowa w § 5 uchwały.

2. Oceny kandydatur dokonuje Komisja, kierując się zasadami zawartymi w § 2 uchwały,
przedstawiając niezwłocznie swą opinię Zarządowi Powiatu w Białej Podlaskiej.
3. W skład Komisji wchodzą:
a) Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej
– jako przewodniczący Komisji,
b) Urzędujący Członek Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej,
c) Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu
w Białej Podlaskiej,
d) Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu
w Białej Podlaskiej,
e) pracownik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej,
f) Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej,
g) Dyrektor Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie,
4. Obsługę Komisji zapewnia Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego
w Białej Podlaskiej.
§5
1. Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie nagród są:
a) organizacje pozarządowe działające w sferze kultury, w tym związki twórcze,
b) instytucje kultury,
c) inne podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej,
d) samorządy miast i gmin z terenu Powiatu Bialskiego,
e) mieszkańcy Powiatu Bialskiego w liczbie co najmniej 7 osób.
2. Zgłoszenie kandydatury do nagrody następuje na druku wniosku stanowiącym załącznik
do niniejszej uchwały, który podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Powiatu Bialskiego.
§6
1. Wnioski do nagrody moŜna składać przez cały rok kalendarzowy w sekretariacie lub pocztą
na adres Starosty Bialskiego.
2. Wnioski, które wpłynęły po dniu 10 maja danego roku podlegają rozpatrzeniu w następnym
roku kalendarzowym.
3. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku wnioskodawca podlega wezwaniu do ich
usunięcia w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
4. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
1) cofnięcia przez wnioskodawcę,
2) rezygnacji bądź śmierci kandydata,
3) wystąpienia braków formalnych, jeŜeli nie usunięto ich w terminie.
§7
1. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej moŜe nie przyznać Ŝadnej nagrody w danym roku, jeśli
uzna, Ŝe Ŝadna ze zgłoszonych kandydatur nie zasługuje na nagrodę.
2. KaŜdy spośród nagrodzonych moŜe otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.

§8
1. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej podejmuje uchwałę w sprawie przyznania nagród
najpóźniej do 30 maja danego roku, przy czym brak decyzji w tym terminie jest
równoznaczny z nieprzyznaniem Ŝadnej nagrody w danym roku.
2. Nagrody wręcza Starosta Bialski podczas powiatowych uroczystości kulturalnych.
3. Informację o przyznanej nagrodzie podaje się do wiadomości publicznej.
§9
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Białej Podlaskiej.
§ 10
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 11
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Załącznik
Uchwały Nr XXXI/191/2009
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej
z dnia 30 marca 2009 r.

Wniosek o nagrodę
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
Dane osobowe kandydata:
Imię i nazwisko.………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania………………………………………………………………………….….
………………………………….………………………………………………………………..
lub
nazwa
podmiotu…………....………………………………………………………………………...…
Adres………...………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………...
Dziedzina działalności kulturalnej.………………...…………..………………………………..
Uzasadnienie wniosku (zawierające informacje o całokształcie działalności kulturalnej
oraz szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, w tym twórczości artystycznej, popularyzacji
i upowszechniania kultury, organizowania działalności kulturalnej)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………
podpis wnioskodawcy

