
Uchwała Nr 201/XXI/2004 
Rady Powiatu w Kłobucku 

z dnia 23 listopada 2004 roku 
  
  

w sprawie  zasad i trybu przyznawania nagród Powiatu 
w dziedzinie kultury 

  
 
Na podstawie art. 12 pkt  11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz�dzie  
powiatowym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z pó�n. zm.) oraz 
art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 pa�dziernika 1991 roku o organizowaniu 
i prowadzeniu działalno�ci kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 
z pó�n. zm.)  
 
 

uchwala si�, co nast�puje: 
 
 

§1 
1. Ustala si� nagrody w dziedzinie kultury i sztuki, zwane dalej „nagrodami". 
2. Nagrody w dziedzinie kultury i sztuki stanowi� wyró�nienie wybitnych 

osi�gni�� w dziedzinach: 
1) twórczo�ci artystycznej, 
2) piel�gnowania i ochrony tradycji kultury regionalnej, 
3) niekonwencjonalnego promowania powiatu w dziedzinie kultury 

i tradycji. 
3. Nagrody mog� by� przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a tak�e 

innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalno�ci lub 
osi�gni�� o istotnym znaczeniu, działaj�cym na terenie powiatu. 

 
 

§ 2 
1. Nagrody, o których mowa w § 1 przyznawane s� w I półroczu roku 

nast�pnego. 
2. Nagrody przyznaje si� wykonawcom indywidualnym lub zespołom. 
3. Wyró�niony otrzymuje dyplom, nagrod� pieni��n� lub rzeczow�. 
4. Ka�dy spo�ród wyró�nionych mo�e otrzyma� tylko jedn� nagrod� za to 

samo osi�gni�cie. 
 
 

§3 
1. Kwot� przeznaczon� na nagrody ustala co roku Rada Powiatu w bud�ecie 

powiatu. 
2. Kwota ta mo�e by� powi�kszona o fundusze przekazane na te cele przez 

osoby prawne i fizyczne. 
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§4 
1. Wnioski o przyznanie nagrody w dziedzinie kultury i sztuki mog� składa�: 

1) instytucje artystyczne i kulturalne, 
2) merytoryczne komisje Rad gmin i Powiatu, 
3) wydział Starostwa Powiatowego w Kłobucku wła�ciwy w sprawach 

kultury, 
4) dyrektorzy szkół, 
5) osoby fizyczne, 
6) organizacje społeczne posiadaj�ce osobowo�� prawn�. 

2. O mo�liwo�ci składania wniosków informuje wydział wła�ciwy 
w sprawach kultury co najmniej miesi�c przed przewidywanym w danym 
roku terminem wr�czania nagród. 

 
 

§5 
Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawiera�: 

1) dane osobowe składaj�cego wniosek, 
2) dane osobowe kandydata lub podmiotu typowanego do nagrody, 
3) dane w formie uzasadnienia, dotycz�ce całokształtu działalno�ci 

kandydata lub informacje o osi�gni�ciu w poprzednim roku, za które 
nagroda ma by� przyznana. 

 
 

§6 
1. Wydział wła�ciwy w sprawach kultury rozpatruje wnioski pod wzgl�dem 

formalnym i przedstawia Zarz�dowi Powiatu kandydatów do nagrody po 
zasi�gni�ciu opinii Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu 
Rady Powiatu. 

2. Nagrody przyznaje Zarz�d Powiatu. 
3. Nagrody wr�cza Przewodnicz�cy Rady Powiatu lub Starosta Powiatu. 

 
 

§7 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 
 
 


