UCHWAŁA NR XX/268/2012
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
z dnia 19 marca 2012 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Na podstawie art. 18 pkt 20 i art. 89 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1) oraz art. 7a ustawy z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r.
Nr 13, poz. 123 z późn. zm.2) Sejmik Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje:
§1
Ustanawia się doroczne Nagrody Kulturalne Województwa Lubelskiego za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zwane dalej
„nagrodami”.
§2
1.

2.

3.

Zarząd Województwa Lubelskiego z inicjatywy własnej lub na wniosek uprawnionych
podmiotów, o których mowa w § 6, przyznaje nagrody osobom fizycznym i prawnym oraz
innym podmiotom, w tym zespołom i jednostkom organizacyjnym, których statutowy
zakres działalności obejmuje zadania z dziedziny kultury i sztuki.
Nagrody przyznawane są we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki o istotnym znaczeniu
dla
rozwoju
działalności
kulturalnej
Województwa
Lubelskiego,
w szczególności:
1) w dziedzinie twórczości artystycznej,
2) za popularyzację i upowszechnianie kultury,
3) za ochronę dóbr kultury,
4) za pielęgnowanie i ochronę tradycji regionu,
5) za całokształt działalności kulturalnej,
6) z okazji jubileuszy zawodowych i twórczych.
Przy ocenie osiągnięć kandydata do nagrody bierze się pod uwagę charakter jego
dokonań i ich znaczenie dla kultury lub rangę osiągnięć w zakresie twórczości artystycznej
oraz upowszechniania lub ochrony kultury, a w szczególności wkład
w rozwój kultury Województwa Lubelskiego, promowanie regionu w Polsce i poza
granicami, a także przyczynianie się do rozwoju życia kulturalnego i kształtowania
tożsamości regionalnej.
§3

1.
2.
3.
4.

Nagrody mogą być indywidualne lub zbiorowe.
Nagrody indywidualne przyznawane są - w formie nagród finansowych – wyłącznie
osobom fizycznym.
Nagrody zbiorowe przyznawane są - w formie nagród rzeczowych – wyłącznie osobom
prawnym oraz innym podmiotom, w tym zespołom i jednostkom organizacyjnym.
Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21,
poz.113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081,
z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, z 2011 r. Nr 207, poz.
230.
1

5.
6.

Nagroda za całokształt działalności, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt. 5, może być przyznana
tylko jeden raz tej samej osobie lub podmiotowi, o których mowa w § 2 ust.1.
Pozostałe nagrody przyznane na podstawie § 2 ust. 2 pkt. 1 - 4 i 6 mogą być przyznane
w danym roku tylko raz tej samej osobie fizycznej lub prawnej, zespołowi lub jednostce
organizacyjnej.
§4

1.

2.
3.

Zarząd Województwa Lubelskiego rozpatruje złożone wnioski o nagrody po ich uprzedniej
analizie dokonanej przez komórkę organizacyjną, o której mowa w § 7 ust. 3, i zajmuje
stanowisko w sprawie przyznania lub nieprzyznania nagród.
Zarząd Województwa Lubelskiego przyznaje nagrody w formie uchwały.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia przez Zarząd Województwa Lubelskiego
wniosku o nagrodę, w danym roku budżetowym nie ma możliwości:
1) ponownego rozpatrzenia tego samego wniosku w ramach odwołania,
2) ponownego złożenia wniosku o przyznanie nagrody temu samemu kandydatowi.
§5

1.

2.

Nagrody przyznawane i wypłacane są w trakcie całego roku budżetowego do wyczerpania
środków przewidzianych na ten cel w uchwale budżetowej na dany rok
w dziale 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).
Maksymalną wysokość przyznawanych nagród stanowi dwukrotność przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim za IV kwartał roku
poprzedzającego przyznanie nagrody.
§6

Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie nagród są:
1) organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w zakresie kultury
i sztuki,
2) państwowe i samorządowe instytucje kultury,
3) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do kościołów i związków wyznaniowych, których statutową
działalność obejmują zadania w zakresie kultury i sztuki,
4) inne podmioty, których statutowy zakres działalności obejmuje zadania w dziedzinie
kultury i sztuki.
§7
1.

2.
3.

Wnioski w sprawie przyznania nagród składane są w ciągu całego roku budżetowego,
jednak nie później niż w terminie do dnia 31 października na dany rok budżetowy,
z zastrzeżeniem ust. 2.
W szczególnych przypadkach Zarząd Województwa Lubelskiego może rozpatrzeć
wniosek złożony w terminie do dnia 30 listopada na dany rok budżetowy.
Obsługę organizacyjną związaną z przyznawaniem nagród zapewnia komórka
organizacyjna właściwa ds. kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego,
w szczególności:
1) prowadzi rejestr wniosków,
2) wzywa do uzupełnienia wniosku,
3) opiniuje wniosek i przedkłada go Zarządowi Województwa Lubelskiego,
4) wykonuje czynności formalne związane z dokonaniem płatności,
5) sporządza roczny plan zakupu nagród rzeczowych,

Uchwała Nr XX/268/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury
Strona 2 z 3

6) przechowuje dokumenty stanowiące podstawę do przyznania lub nieprzyznania
nagrody,
7) zawiadamia o stanowisku podjętym przez Zarząd Województwa Lubelskiego lub
o wyczerpaniu środków w danym roku budżetowym.
§8
Wzór wniosku, o którym mowa w § 7, określa załącznik do niniejszej uchwały.
§9
W razie stwierdzenia braków formalnych oraz niewystarczającego uzasadnienia złożonego
wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 10 dni od dnia
otrzymania wezwania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.
§ 10
Wniosek nie podlega rozpatrzeniu w razie:
1) pisemnego wycofania wniosku przez wnioskodawcę,
2) śmierci osoby kandydującej do nagrody,
3) braków formalnych wniosku, o ile nie zostały usunięte w terminie przewidzianym
w § 9,
4) wyczerpania środków finansowych, o których mowa w § 5 ust.1.
§ 11
Informacje o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości na stronach
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
w Lublinie.
§ 12
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubelskiego.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Lubelskiego
/-/Tomasz Zając
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