
Załącznik  do Uchwały Nr XV/ 99/ 2012 
             Rady Powiatu w Szydłowcu 
              z dnia 30 marca 2012r. 

 
 

 Warunki i tryb  przyznawania  
dorocznych nagród  Zasłużony dla Kultury Powiatu Szydłowieckiego 

za osiągnięcia w dziedzinie  
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 

 
§ 1 

 
Postanowienia ogólne 

1. Określa się szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagrody Zasłużony dla Kultury 
Powiatu Szydłowieckiego osobom zajmującym się twórczością artystyczną, 
upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. 
2. Przyznawanie nagrody Zasłużony dla Kultury Powiatu Szydłowieckiego ma na celu  
wyróżnienie i uhonorowanie artystów i działaczy kultury.  
3. Nagrodą Zasłużony dla Kultury Powiatu Szydłowieckiego w dziedzinie kultury jest 
świadczenie pieniężne wypłacone ze środków budżetu powiatu. 
4. Nagroda może być przyznana w wysokości nie mniej niż 1000 zł i nie więcej niż 3000 zł. 
5.Wysokość nagrody ustala corocznie Zarząd Powiatu w Szydłowcu. 
 6. Środki finansowe przeznaczone na nagrody będą corocznie zabezpieczone w budżecie 
Powiatu Szydłowieckiego. 
7. Nagroda Zasłużony dla Kultury Powiatu Szydłowieckiego może być przyznawana: 
1) osobom fizycznym, 
2) osobom prawnym, 
3) innym podmiotom,  
których działalność istotnie wpłynęła na rozwój twórczości artystycznej lub upowszechnianie 
i ochronę kultury, na podstawie oceny całokształtu ich działalności lub osiągnięć o istotnym 
znaczeniu oraz promocję Powiatu Szydłowieckiego. 
8.Nagroda może być przyznana jednej osobie spośród nominowanych. 

 
§ 2 

 
Warunki przyznawania 

1. Kandydaci do nagrody muszą spełniać następujące warunki: 
1) być mieszkańcami Powiatu Szydłowieckiego  lub reprezentować podmioty zajmujące się 
działalnością kulturalną, mające swoją siedzibę na terenie Powiatu Szydłowieckiego, 
2) wykazywać się znaczącymi osiągnięciami na szczeblu co najmniej powiatowym w 
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, 
3) swoimi osiągnięciami promować Powiat Szydłowiecki.  
 

§ 3 
 

Tryb przyznawania 
1. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są: Komisje Stałe Rady Powiatu               
w Szydłowcu, lokalne samorządy Powiatu Szydłowieckiego, stowarzyszenia oraz fundacje 
społeczno – kulturalne, lokalne organizacje społeczno – kulturalne działające na terenie 
Powiatu Szydłowieckiego. 
2. Starosta Szydłowiecki może wystąpić z wnioskiem  z inicjatywy własnej. 



3. Zgłaszania kandydatur do nagrody dokonuje się w formie pisemnej, na podstawie  wniosku 
złożonego  do Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.  Wzór  wniosku  stanowi  załącznik  do  
warunków i trybu  przyznawania dorocznych nagród  Zasłużony dla Kultury Powiatu 
Szydłowieckiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania                  
i ochrony kultury. 
4. Kandydat do nagrody powinien wyrazić pisemną zgodę na jego zgłoszenie. 
5.Wniosek powinien zawierać; 
    1) nazwę i adres wnioskodawcy, 
    2) dane osoby lub kandydata  do nagrody, 
    3) opis osiągnięć kandydata. 
6. Do wniosku należy, w miarę możliwości, dołączyć kopie dokumentów potwierdzających 
osiągnięcia kandydata do nagrody. 
7. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku wnioskodawca jest zobowiązany do 
ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. 
8. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 
   1) wycofania  wniosku przez wnioskodawcę, 
   2) rezygnacji kandydata lub podmiotu z ubiegania się o nagrodę, 
   3) braków formalnych, jeżeli nie zostały usunięte w terminie. 
9. Decyzję w sprawie przyznania nagrody podejmuje Zarząd Powiatu po uprzednim 
zaopiniowaniu przez Komisję Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa. Decyzja Zarządu Powiatu 
w sprawie przyznania nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
10. Nagrody wręczane są w miejscu i w terminie określonym każdorazowo przez Starostę 
Szydłowieckiego, o czym osoby lub podmioty nagrodzone zostają powiadomione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik do  
                                              Warunków  i trybu   
                                      przyznawania dorocznych nagród                              

         Starosty  Szydłowieckiego 
         za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

                                                                                                                                                       upowszechniania i ochrony kultury 
..................................................................... 
 (pieczęć podmiotu składającego wniosek 

 
 

Wniosek o przyznanie nagrody Starosty Szydłowieckiego  
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 

 
 
1. Dane o kandydacie 
 
Imię i nazwisko kandydata do nagrody /nazwa zespołu  
 
………………………………………………………………………………………………………........................................................ 

 
Data i miejsce urodzenia kandydata/data utworzenia zespołu               
 
 
………………………………………………………………………………………………………....................................................... 

 
Adres zamieszkania/ teren działania 
  
………………………………………………………………………………………………………......................................................... 

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

Nr telefonu, e-mail   
 
………………………………………………………………………………………………………......................................................... 

 
2. Uzasadnienie wniosku i opis osiągnięć dotyczących całokształtu działalności lub osiągnięć                  
o istotnym znaczeniu. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
…………..……………………………..            ………………………………………….. 
             (miejscowość, data)                                                        (podpis i pieczęć wnioskodawcy) 
 

 
 


