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Poz. 1311
UCHWAŁA NR XV/126/2016
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród
i stypendiów za osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury
oraz opieki nad zabytkami
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 814), art. 7a ust. 3 i art. 7b ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406, Dz. U. z 2014 r., poz. 423, Dz. U.
z 2015 r., poz. 337, Dz. U. z 2015 r., poz. 1505, Dz. U. z 2015 r., poz. 1505) – uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Rada Powiatu Krośnieńskiego ustanawia nagrody Powiatu Krośnieńskiego za osiągnięcia w zakresie
twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury.
2. Rada Powiatu Krośnieńskiego ustanawia stypendia Powiatu Krośnieńskiego za osiągnięcia w zakresie
twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechniania kultury.
§ 2. Nagrody i stypendia finansowane są z budżetu Powiatu Krośnieńskiego.
§ 3. Nagrody i stypendia określone w § 1 przyznaje się zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 4. Traci moc uchwała nr XXXVI/325/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku
w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury oraz uchwała nr XXXVI/326/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia
28 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Krośnieńskiego
Danuta Anioł
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Załącznik do Uchwały Nr XV/126/2016
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Regulamin określający szczegółowe zasady trybu przyznawania oraz rodzaj i wysokość nagród
i stypendiów za osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury
oraz opieki nad zabytkami
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Nagroda Powiatu Krośnieńskiego, zwana dalej, nagrodą, za osiągnięcia w zakresie twórczości
artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury może zostać przyznana:
1) osobom fizycznym, będącym mieszkańcami Powiatu Krośnieńskiego lub innym osobom fizycznym, które
w sposób szczególny w swojej działalności w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania lub
ochrony kultury promują Powiat Krośnieński.
2) osobom prawnym i innym podmiotom mającym siedzibę na terenie Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stypendium Powiatu Krośnieńskiego, zwane dalej, stypendium, może zostać przyznane osobom
fizycznym, stale zamieszkującym na terenie Powiatu Krośnieńskiego, realizującym określone przedsięwzięcia
w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechniania kultury.
3. Nagroda przyznawana jest w formie finansowej lub rzeczowej.
4. Stypendium przyznawane jest w formie finansowej.
5. Nagrody i stypendia przyznawane są za osiągnięcia zdobyte w okresie od lipca roku poprzedzającego rok
złożenia wniosku do czerwca roku, w którym te nagrody i stypendia zostaną przyznane.
6. Informację o przyznanych nagrodach i stypendiach podaje się do publicznej wiadomości na stronie
internetowej Powiatu Krośnieńskiego www.powiatkrosnienski.pl .
Rozdział 2.
Tryb przyznawania nagród i stypendiów
§ 2. 1. Podstawą przyznania nagrody jest ocena całokształtu działalności kulturalnej w następujących
obszarach:
1) twórczości artystycznej:
a) twórczości literackiej, plastycznej, malarskiej, muzycznej, teatralnej, fotograficznej, filmowej, tanecznej,
choreograficznej,
b) artystycznych prezentacji dzieł sztuki,
c) działalności twórczej i artystycznej stowarzyszeń społeczno-kulturalnych;
2) upowszechniania kultury:
a) realizacji wartościowych pod względem artystycznym lub edukacyjnym programów i przedsięwzięć
kulturalnych,
b) upowszechniania czytelnictwa, muzealnictwa, muzyki, teatru, plastyki, tańca, fotografii i filmu oraz
popularyzacji wiedzy o kulturze,
c) inicjowania nowatorskich form życia społeczno-kulturalnego,
d) publicystyki uczestniczącej
Krośnieńskiego,

twórczo

w

procesie

społeczno-kulturalnym

rozwoju

Powiatu

e) przygotowanie prac licencjackich lub magisterskich obejmujących w swej treści aspekty życia
społeczno-kulturalnego na terenie Powiatu Krośnieńskiego;
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3) ochrony kultury:
a) udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków,
b) przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę,
c) zabezpieczenie i utrzymanie zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;
d) popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.
2. Nagroda może zostać przyznana:
1) indywidualnie, w szczególności:
a) twórcom i artystom,
b) organizatorom i promotorom działalności kulturalnej,
c) popularyzatorom kultury,
d) pracownikom instytucji kultury i społecznym animatorom życia kulturalnego w Powiecie Krośnieńskim,
e) nauczycielom szkół artystycznych,
f) pracownikom innych jednostek organizacyjnych oraz przedstawicielom organizacji pozarządowych
prowadzących działalność artystyczno-kulturalną;
2) zespołowo, w szczególności:
a) zespołom twórczym i artystycznym,
b) instytucjom kultury,
c) organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, prowadzącym działalność artystyczno-kulturalną,
d) związkom twórczym i artystycznym oraz grupom animatorów życia kulturalnego.
3. Stypendium będzie przyznawane w szczególności w związku z:
1) zorganizowaniem wystawy lub wernisażu,
2) wykonaniem określonego dzieła artystycznego,
3) zrealizowaniem zamierzenia artystycznego, twórczego, popularyzatorskiego, konserwatorskiego lub
innego,
4) organizowaniem przedsięwzięcia lub przygotowaniem publikacji mającej na celu upowszechnianie kultury.
4. Nagrody i stypendia przyznaje Zarząd Powiatu Krośnieńskiego w drodze uchwały, po uprzednim
zaopiniowaniu wniosków przez Kapitułę ds. przyznawania nagród i stypendiów za osiągnięcia w zakresie
twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury oraz opieki nad zabytkami, zwanej dalej,
Kapitułą.
5. Kapitułę tworzy maksymalnie 5 osób. Kapitułę powołuje w drodze uchwały Zarząd Powiatu
Krośnieńskiego.
W skład Kapituły mogą wchodzić radni Powiatu Krośnieńskiego lub pracownicy Starostwa Powiatowego
w Krośnie Odrzańskim.
6. Do zadań Kapituły należy:
1) sprawdzenie formalne i merytoryczne wniosków oraz ich zaopiniowanie,
2) zaproponowanie Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego osoby lub osób do przyznania nagród i stypendiów,
3) przedstawienie Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego propozycji co do wysokości i rodzaju nagród
i stypendiów.
7. Pracami Kapituły kieruje jej przewodniczący wybrany przez członków Kapituły.
8. Decyzje Kapituły zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
9. Z każdego posiedzenia Kapituły sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący.
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10. O udzielenie nagrody lub stypendium z pisemnym wnioskiem (załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego
Regulaminu) mogą wystąpić jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, związki lub
stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne, szkoły z terenu Powiatu Krośnieńskiego oraz radni Powiatu
Krośnieńskiego.
11. Wnioski o przyznanie nagrody lub stypendium składa się w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa
Powiatowego w Krośnie Odrzańskim do dnia 15 sierpnia każdego roku.
12. Wniosek o przyznanie nagrody lub stypendium powinien zawierać dane osobowe kandydata lub nazwę
podmiotu i jego adres, uzasadnienie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem ksero dokumentów potwierdzających osiągnięcia artystyczne lub
kulturalne, informacje o dorobku i zrealizowanym przedsięwzięciu.
13. W przypadku, gdy kandydatem do nagrody lub stypendium jest osoba małoletnia oświadczenie musi
zostać podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.
14. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1) złożenia po terminie,
2) cofnięcia przez wnioskodawcę,
3) rezygnacji kandydata,
4) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w wyznaczonym terminie.
Rozdział 3.
Rodzaj i wysokość nagród i stypendiów
§ 3. 1. Podstawę ustalenia wysokości nagrody i stypendium stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za
pracę ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze
obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 września każdego roku, zwanej dalej
„podstawą”.
2. Nagroda może być przyznana w wysokości do:
1) 1,5 – krotności podstawy dla osób fizycznych,
2) 3 – krotności podstawy dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej.
3. Wysokość stypendium wynosi do 1,5 – krotności podstawy.
4. Stypendium przyznaje się na okres od 1 do 3 miesięcy.
5. Zarząd Powiatu Krośnieńskiego określa pulę środków finansowych przeznaczonych na nagrody
i stypendia w danym roku.
6. O wysokości, ilości i rodzaju przyznawanych nagród i stypendiów decyduje każdorazowo Zarząd
Powiatu Krośnieńskiego.
7. Wydział Inwestycji, Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim
zobowiązany jest do opublikowania informacji o możliwości ubiegania się o nagrodę lub stypendium na stronie
internetowej Powiatu Krośnieńskiego www.powiatkrosnienski.pl , a także do poinformowania jednostek
samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Krośnieńskiego, co najmniej na 30 dni przed upływem terminu
złożenia wniosku.
8. Nagrody i stypendia będą wręczane uroczyście.
9. Powiat Krośnieński nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty
elektronicznej, Z których korzystają wnioskodawcy i kandydaci. Powiat Krośnieński nie ponosi również
odpowiedzialności za szkody spowodowane niepodaniem lub podaniem błędnych danych we wniosku.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu
………………………………
(data wpływu wniosku)
/wypełnia Starostwo Powiatowe/
WNIOSEK
O PRZYZNANIE NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ,
UPOWSZECHNIANIA LUB OCHRONY KULTURY

twórczość artystyczna
upowszechnianie kultury
ochrona kultury
* odpowiednie zaznaczyć X
1. Informacja o wnioskodawcy:1
Nazwa:
…………………………………………………………………………………………………………………..
Adres:
…………………………………………………………………………………………………………………..
Przedstawiciel uprawniony do reprezentowania: ……………………………………………………………
Kontakt do przedstawiciela wnioskodawcy (nr telefonu, e-mail): ………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…….
2. Dane osobowe kandydata:

Nazwisko
Imiona
Adres zamieszkania
Ulica i numer domu
Miejscowość
Kod pocztowy
Adres do korespondencji
(jeśli jest taki sam jak
zameldowania wpisać jw.)
Numer telefonu
3. Dane osobowe osoby prawnej lub innego podmiotu:

Nazwa
Adres
Ulica i numer domu
Miejscowość
Kod pocztowy
e-mail/fax
Numer telefonu
Opis działalności
4. Uzasadnienie wniosku:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
5. Wykaz dokumentów potwierdzających opisane osiągnięcia (proszę wpisać wszystkie załączniki
w takiej kolejności jak dołączone do wniosku):
1. …………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………..
5. …………………………………………………………………..
6. …………………………………………………………………..
7. …………………………………………………………………..
8. …………………………………………………………………..
9. …………………………………………………………………..
10. …………………………………………………………………
itd.
6. W załączeniu do niniejszego wniosku, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie jego danych osobowych, w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o przyznanie
nagrody za osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury oraz do
bezpłatnego wykorzystania fragmentów lub całości materiałów udostępnionych we wniosku lub ich
publikowania w celach promocyjnych przez Powiat Krośnieński, wg określonego wzoru.
……………………….

………………………………..

(miejscowość, data)

(podpis, pieczęć osoby wnioskującej)
OŚWIADCZENIE

Ja …………………………………………………
(imię i nazwisko)
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie
niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody za osiągnięcia w zakresie twórczości
artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury oraz do bezpłatnego wykorzystania fragmentów lub
całości materiałów udostępnionych we wniosku lub ich publikowania w celach promocyjnych przez Powiat
Krośnieński.
……………………

…………………………….

(data)
……………………

(podpis)
…………………………….

(data)* (podpis rodzica lub opiekuna prawnego)*
Dotyczy zgłoszenia kandydatury osoby małoletniej:
„Wyrażam zgodę na zgłoszenie kandydatury mojej/mojego * córki/syna * do nagrody Powiatu
Krośnieńskiego”.
…………………………………
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)*
* w przypadku osoby małoletniej
* niewłaściwe skreślić
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM
ZA OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, OPIEKI NAD
ZABYTKAMI LUB UPOWSZECHNIANIA KULTURY
1. Nazwa wnioskodawcy:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………….......................................
2. Adres:
……………………………………………………………………………………………………………………
……
3. Numer
telefonu:
…………………………………………………………………………………………………………….
4. Dane osobowe kandydata (kandydatów):

Nazwisko
Imiona
Adres zamieszkania
Ulica i numer domu
Miejscowość
Kod pocztowy
Adres do korespondencji
(jeśli jest taki sam jak
zameldowania wpisać jw.)
Numer telefonu
5. Uzasadnienie wniosku:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
6. Wykaz dokumentów potwierdzających opisane osiągnięcia (proszę wpisać wszystkie załączniki
w takiej kolejności jak dołączone do wniosku) :
1. …………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………..
5. …………………………………………………………………..
6. …………………………………………………………………..
7. …………………………………………………………………..
itd.
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7. W załączeniu do niniejszego wniosku, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie jego danych osobowych, w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o przyznanie
stypendium za osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami lub
upowszechniania kultury oraz do bezpłatnego wykorzystania fragmentów lub całości materiałów
udostępnionych we wniosku lub ich publikowania w celach promocyjnych przez Powiat Krośnieński,
wg określonego wzoru.
……………………….

………………………………..

(miejscowość, data)

(podpis, pieczęć osoby wnioskującej)
OŚWIADCZENIE

Ja …………………………………………………
(imię i nazwisko)
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie
niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium za osiągnięcia w zakresie twórczości
artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechniania kultury oraz do bezpłatnego wykorzystania
fragmentów lub całości materiałów udostępnionych we wniosku lub ich publikowania w celach
promocyjnych przez Powiat Krośnieński .
……………………

…………………………….

(data)
……………………

(podpis)
…………………………….

(data)* (podpis rodzica lub opiekuna prawnego)*
Dotyczy zgłoszenia kandydatury osoby małoletniej:
„Wyrażam zgodę na zgłoszenie kandydatury mojej/mojego * córki/syna * do stypendium Powiatu
Krośnieńskiego”.
…………………………………
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)*
* w przypadku osoby małoletniej
* niewłaściwe skreślić

