
UCHWAI-A NR 739122
ZARZ{DU POWTATU W LUBARTOWTE

zdnia l0 czerwca 2022r.

w sprawie ogloszenia naboru wniosk6w o przymanie nagrody za osi4gnigcie w dziedzinie
tw6rczoSci artystycmej, upowszechniania i ochrony kultury

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 w zvviqzku z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583) i $ 3

uchwaly nr XXXIV/250/14 Rady Powiatu w Lubartowie z dnta 14 maja 2014 r. w sprawie
szczeg6lowych warunk6w i trybu przyznawanta nagr6d za osiqgnigcia
w dziedzinie tw6rczo6ci artystycmej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. Urz. Woj.
L'abel. z 2014 r. poz. 2271) Zarz4d Powiatu w Lubartowie w skladzie:
1. EwaZybala - Przewodnicz4cy
2. Lwjan Mileszczyk - Czlonek
3. Jaroslaw Budka - Czlonek
4. Ryszard W6jcik - Czlonek
5. Jan Zaworski - Czlonek
uchwala, co nastgpuje:

$ 1.

1. Oglasza nab6r wniosk6w o przyznanie nagrody za osiqgnigcia w dziedzinie tw6rczo5ci
axtystycmej, upowszechniania i ochrony kultury.

2. Wniosek nale\ zloiryd zgodnie z zat4cznikiem do Uchwaly Nr )O(XIV/250/14 Rady
Powiatu w Lubartowie z dnia 14 maja 2014 r.

3. TreS6 ogloszenia o naborze wniosk6w, o kt6rym mowa w ust. I stanowi zal4cznik
do niniejszej uchwaly.

$2.
Wykonanie uchwaly powierza Przewodnicz4cemu Zarz4du Powiatu w Lubartowie.

$3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia

PRZEWODNICZ4 ZARZ4DU POWIATU

WL AR WIE

yb

Czlonkowie Zarz4du Powiatu:

1. Lucjan Mileszczyk

2. Jaroslaw Budka

3. Ryszard W6jcik

4. Jan Zaworski I" " "'/'



Zal1cmik
do uchwaty Nr 739122

Zuz4du Powiatu w Lubartowie
z dnia 10 czerwca2022 r.

ZARZ4D POWTATU W LUBARTOWIE

Na podstawie uchwaty ff XXXIV/250114 r. Rady Powiatu w Lubartowie z dnia
14 maja 2014 r w sprawie szczeg6lowych warunk6w i trybu przyznawania nagr6d
za osiqgnigcia w dziedzinie tw6rczo6ci artystycmej, upowszechniania i ochrony
kultury oglasza:

nab6r wniosk6w o przyznanie nagrody za osi4gnigcia w dziedzinie tw6rczo5ci
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

$1.
ZASADY NABORU WNIOSKoW

1. Nagroda przyznawana jest w celu:
1) uhonorowania i wsparcia tw6rc6w kultury, artyst6w, animator6w Zycia kulturalnego,

zespol6w artystycznych, organizacji, instytucj i, kt6re w spos6b szczeg6lny wniosly wklad
w rozw6j kulturalny i spolecmy Powiatu Lubartowskiego;

2) podzigkowania za podejmowanie dzialari sprzyjaj4cych realizacji misji Powiatu w zakesie
ochrony dziedzictwa kultury i pielggnowania tradycji.

2. Nagroda przyznawana jest za osiqgnigcia:
1) w dziedzinie tw6rczoSci artystycmej i edukacj i kulturalnej;
2) w dziedzirue popularyzacji i upowszechniania kultury;
3) w dziedzinie ochrony d6br kultury;
4) w dziedzirue dziedzictrva kulturowego regionu;
5) z okazji jubileuszy zawodowych i tw6rczych;
6) w powiatowych konkursach, przegl4dach w zakresie kulrury.

3. Przy ocenie osiqgnig(, biene sig pod uwagg charakter dokonan i ich maczenie dla kultury
lub rangg osi4gnig6, a tak2e wklad w rozw6j kultury Powiatu Lubartowskiego, promowanie
Powiatu omz przyczyniaue sig do rozwoju i ksztaltowania to2samoSci regionalnej.

4. Nagroda moaebyt prryznana jako nagroda indywidualna lub nagroda zbiorowa.
5. Nagroda mo 2e byt przyznana:

1) osobom frzycznym, zamieszkuj4cym na terenie Powiatu Lubartowskiego;
2) osobom prawnym, maj4cym swoj4 siedzibg na terenie Powiatu Lubartowskiego;
3) jednostkom organizacyjnym nie posiadaj4cym osobowo3ci prawnej maj4cym swojq siedzibg

na terenie Powiatu Lubartowskiego.

$2.
TRYB I TERMINY NABORU WNIOSKoW

1. Podmiotami uprawnionymi do wystgpowania z wnioskami o przyznanie nagrody sE:

l) panstwowe instytucje kultury i samorzqdowe;
2) stowarzyszenia zawodowe, tw6rcze i kulturalne;
3) inne podmioty prowadz4ce dzialalno6i kulturaln4;
4) organy i radni jednostek samorzqd6w z terenu powiatu lubartowskiego;
5) Starosta Lubartowski.

I



2. Wnioski uraz z zal4cztikami (kopie dokument6w potwierdzone za zgodnoSC z oryginalem,
potwierdzaj4ce osi4gnigcia w dziedzinie tw6rczo6ci artystycmej, upowszechniania i ochrony
kultury, o6wiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i klauzula informacyjna)
naleZy sklada6 na wzorze wniosku o przyznanie Nagrody za osi4gnigcia w dziedzinie
tw6rczoSci artystycmej, upowszechniania i ochrony kultury wraz z zal4cmikami
(OSwiadczenie Kandydata; O6wiadczenie podmiotu dokonuj4cego zgloszenia) stanowi4cym
zal4czruk do uchwaly nr )O(XIV/250/14 Rady Powiatu w Lubartowie z drua 14 maja 2014 r.
w sprawie szczeg6lowych warunk6w i trybu przyznawania nagr6d za osi4gnigcia w dziedzinie
tw6rczodci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, w zapieczgtowanej kopercie z
dopiskiem wniosek o przyznanie nagrody za osiqgnigcia w dziedzinie tw6rczo5ci
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, osobiScie lub za po6rednictwem poczty w
Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubartowie ul. Slowackiego 8 w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 29 lipca 2022r. do godz. 1530 (decyduje data wplywu do urzgdu).

3. Wnioski nadeslane w inny spos6b niZ wskazany nie b9d4 braty udziatu w konkursie
4. Wnioski zlo2one po uplywie terminu podanego w ogloszeniu zostanq odrzucone i nie bgd4

braly udzialu w konkursie.
5. Formularz wniosku o przyznanie nagrody oraz dodatkowe informacje mo2na uzyskai

w Wydziale Spraw Spolecmych Starostwa Powiatowego w Lubartowie, pok. 25,
tel. (81) 854 33 11.

6. Na jednym formularzu moina zglosi6 jednego kandydata.
7. Zloienie wniosku nie jest r6wnomacme z przymaniem nagrody.
8. Zal4cznil,,:, dol4czone do wniosku nie podlegaj4 zwrotowi.
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