
 

 

UCHWAŁA NR X/104/19 

RADY POWIATU IŁAWSKIEGO 

z dnia 26 września 2019 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie 

twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 

Na podstawie art. 7a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się warunki i tryb przyznawania z budżetu powiatu nagród za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, w szczególności za: 

a) podtrzymywanie twórczości ludowej – regionalnej, 

b) kultywowanie folkloru lokalnego, 

c) promowanie powiatu iławskiego w poezji, literaturze, malarstwie, rzeźbie, muzyce, 

d) organizowanie spotkań kulturalnych, 

e) promowanie kultury powiatu iławskiego, 

f) edukację kulturalną dzieci i młodzieży, 

g) ochronę kultury powiatu iławskiego, 

h) istotne osiągnięcia na arenie międzynarodowej, ogólnopolskiej, regionalnej, lokalnej, 

i) całokształt działalności. 

§ 2. 1. Nagrody przyznaje Zarząd Powiatu Iławskiego z własnej inicjatywy lub na wniosek: 

a) dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Iławski, 

b) instytucji artystycznych i instytucji kultury mających siedzibę na terenie powiatu iławskiego, 

c) organizacji pozarządowych, które statutowo zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem 

i ochroną kultury, mających siedzibę na terenie powiatu iławskiego, 

d) radnych Rady Powiatu Iławskiego. 

2. Nagroda może być przyznana: 

a) osobom fizycznym zamieszkującym na terenie powiatu iławskiego, 

b) osobom prawnym i innym podmiotom, mającym siedzibę na terenie powiatu iławskiego. 

3. Decyzja Zarządu Powiatu Iławskiego w sprawie przyznania nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od 

niej odwołanie. 
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§ 3. 1.  Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w terminie do dnia 31 marca każdego roku na 

formularzu według wzoru określonego w załączniku do uchwały. 

2. Wniosek powinien zawierać: 

a) dane osobowe lub nazwę kandydata do nagrody, 

b) informacje o dorobku twórczym i artystycznym, 

c) dokumenty potwierdzające dorobek kandydata do nagrody, 

d) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku osób 

niepełnoletnich oświadczenie składa rodzic lub opiekun prawny). 

3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody. 

§ 4. W razie stwierdzenia we wniosku braków formalnych, wnioskodawca jest zobowiązany do ich 

usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia powiadomienia. 

§ 5. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku: 

- złożenia po terminie, 

- cofnięcia przez wnioskodawcę, 

- złożenia przez kandydata pisemnego oświadczenia o rezygnacji, 

- wystąpienia braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie. 

§ 6. 1.  Nagrody są przyznawane w formie pieniężnej. 

2. Środki finansowe przeznaczone na nagrody zostają uwzględnione w uchwale budżetowej na dany rok 

kalendarzowy. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr VIII/74/19 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu przyznawania z budżetu powiatu dorocznej nagrody w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 

§ 8. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Marek Borkowski 
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Załącznik do uchwały Nr X/104/19 

Rady Powiatu Iławskiego 

z dnia 26 września 2019 r. 

 

Wniosek 

w sprawie przyznania dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury 

I.   Informacje o wnioskodawcy 

Imiona i nazwisko/nazwa………………………………………………………………………………… 

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze (jeśli dotyczy)………………………… 

Adres: miejscowość…………………………………ul. …………………………………………........... 

Kod pocztowy ……………………………… poczta ……………………………………….................. 

Tel. ...........................................................…….. E-mail …………………………………………....… 

II.  Informacje o kandydacie do nagrody: 

1. Dane osobowe lub nazwa kandydata do nagrody: 

Imiona i nazwisko/nazwa………………………………………………………………………………..… 

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze (jeśli dotyczy) …………………..……... 

Adres zamieszkania/adres siedziby: miejscowość ……………………ul. ………………………………. 

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………….......... 

PESEL ……………………………………………………………………………………………………… 

Kod pocztowy ……………………………… poczta …………………………………………………….. 

Tel. ............................................................…….. E-mail …………………………………………......... 

 

Właściciel i numer  rachunku bankowego, na który mają być przekazane środki: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 W przypadku kandydata niepełnoletniego: 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego………………………………… tel. ……………………… 

2. Informacja o osiągnięciach, za które nagroda może zostać przyznana lub informacje dotyczące 

całokształtu dotychczasowej działalności: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

III.  Uzasadnienie wniosku 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

IV.  Wykaz załączonych dokumentów potwierdzających dorobek kandydata do nagrody 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                   Data i podpis wnioskodawcy 

............................................... 
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V.  Oświadczenie kandydata: 

Prawdziwość danych zawartych we wniosku stwierdzam własnoręcznym podpisem. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania w celu przyznania 

nagrody, prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Iławie (zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. 

o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.), w tym podanie do publicznej 

wiadomości faktu przyznania nagrody oraz publikację mojego wizerunku. Mam prawo wglądu do swoich 

danych oraz ich poprawiania. 

              Data i podpis kandydata/rodzica/opiekuna prawnego: 

       ………………………………… 
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