Elektronicznie podpisany przez:
Tomasz Tycjan Tamborski
dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 41/2015
ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU
z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Kołobrzeskiego
„KOŁOBRZESKI PEGAZ KULTURY”
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
(Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:

powiatowym

§ 1. Ustanawia się Nagrodę Starosty Kołobrzeskiego „KOŁOBRZESKI PEGAZ KULTURY”, zwaną dalej
Nagrodą Starosty, przeznaczoną dla osób fizycznych i prawnych oraz innych podmiotów za wyróżniającą się
działalność kulturalną na rzecz powiatu kołobrzeskiego.
§ 2. Nagroda, o której mowa w § 1, przyznawana będzie w dwóch kategoriach:
- Twórca Kultury,
- Animator Kultury.
§ 3. 1. Nagroda, o której mowa w § 1, nie może zostać przyznana pracownikom lub osobom zatrudnionym
w innej formie w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach organizacyjnych podległych Starostwu Powiatowemu
w Kołobrzegu. Nagroda może być przyznana po upływie 5 lat od momentu zakończenia zatrudnienia w Starostwie
Powiatowym bądź w jednostce organizacyjnej podległej Starostwu.
2. Nagroda, o której mowa w § 1, może być przyznana jednokrotnie tej samej osobie bądź podmiotowi.
§ 4. Nagroda, o której mowa w § 1, przyznawana będzie w miesiącu maju każdego roku, w związku
z obchodzonym Dniem Człowieka Kultury.
§ 5. Nagrodę, o której mowa w § 1, stanowi statuetka „KOŁOBRZESKI PEGAZ KULTURY” oraz dyplom.
§ 6. 1. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać:
- Organizacje i stowarzyszenia kulturalne działające na terenie powiatu.
- Obywatele - mieszkańcy powiatu w liczbie co najmniej 10 osób.
- Radni Rady Powiatu w Kołobrzegu w liczbie co najmniej 5 osób.
- Radni gmin z terenu powiatu kołobrzeskiego w liczbie co najmniej 5 osób.
- Jednostki organizacyjne podległe jednostkom administracji samorządu terytorialnego na terenie powiatu
kołobrzeskiego.
- Kapituła Nagrody Starosty Kołobrzeskiego „KOŁOBRZESKI PEGAZ KULTURY”.
2. Wnioski osób i podmiotów, określonych w § 6 pkt 1, powinny wpływać do Starostwa Powiatowego
w terminie do dnia 5 maja roku, w którym przyznawane są nagrody.
§ 7. Wnioski będą opiniowane przez „Kapitułę” powołaną przez Starostę Kołobrzeskiego odrębną uchwałą
Zarządu Powiatu.
§ 8. Wzory wniosków stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.
§ 9. Tryb wyłaniania laureatów nagród podzielony jest na dwa etapy:
- I etap - zgłoszenie kandydatów przez osoby i podmioty wymienione w § 6 pkt 1,
- II etap - wskazanie nominowanych i wybór laureatów przez „Kapitułę” Nagrody Starosty Kołobrzeskiego
„KOŁOBRZESKI PEGAZ KULTURY”.
§ 10. Traci moc Uchwała nr 25/2011 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie
ustanowienia Nagrody Starosty Kołobrzeskiego „KOŁOBRZESKI PEGAZ KULTURY”.
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§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kołobrzeskiemu.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
w Kołobrzegu
Tomasz Tamborski
Członkowie Zarządu Powiatu:
Helena Rudzis – Gruchała
Danuta Bugaj
Andrzej Olichwiruk
Mirosław Tessikowski
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 41/2015
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 30 marca 2015 r.
WNIOSEK
O PRZYZNANIE NAGRODY STAROSTY KOŁOBRZESKIEGO
„Kołobrzeski Pegaz Kultury”
dla osoby fizycznej

W imieniu: ................................................................................................................
nazwa instytucji zgłaszającej
wnioskuję o przyznanie w .............. roku nagrody Starosty Kołobrzeskiego „Kołobrzeski Pegaz
Kultury” w kategorii ………………………………… dla:
I. DANE KANDYDATA:
Imię i nazwisko:
Adres:
Telefon:

Fax.
e-mail:

Miejsce zatrudnienia osoby:
II. POSIADANE nagrody I WYRÓŻNIENIA:
Nazwa:

Instytucja przyznająca:

Rok:

III. UZASADNIENIE* (szczegółowe uzasadnienie kandydatury, charakterystyka osiągnięć, nie więcej niż 1
strona A4)*

IV. KONTAKT Z INSTYTUCJĄ ZGŁASZAJĄCĄ (osoba odpowiedzialna za kontakt ze Starostwem Powiatowym):
Imię i nazwisko ……………………………………….
tel. ………………………….
e-mail:…………………………………….

V. OŚWIADCZENIE, że kandydat do nagrody został powiadomiony o zamiarze zgłoszenia jego kandydatury i że
wyraził na to zgodę oraz wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię i
nazwisko, adres zamieszkania - Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr
133, poz. 833, z późniejszymi zmianami.:

..........................................................................................................................................
podpis instytucji zgłaszającej

VI. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:
1. Informacja o innych osiągnięciach nie uwzględnionych we wniosku oraz działalności prospołecznej i
charytatywnej (nie więcej niż 1 strona).
2. Inne, np. zdjęcia, certyfikaty, wycinki prasowe.

.................................
miejscowość i data
zgłaszającej
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 41/2015
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 30 marca 2015 r.
WNIOSEK
O PRZYZNANIE NAGRODY STAROSTY KOŁOBRZESKIEGO
„ Kołobrzeski Pegaz Kultury”
dla stowarzyszeń, organizacji, fundacji i innych podmiotów

W imieniu: ................................................................................................................
nazwa instytucji zgłaszającej
wnioskuję o przyznanie w .............. roku nagrody Starosty Kołobrzeskiego „Kołobrzeski Pegaz
Kultury” w kategorii ………………………………… dla:
I. DANE PODMIOTU:
Nazwa podmiotu:
Adres siedziby:
Telefon:

Fax.
e-mail:

Status prawny:
Przedmiot działalności statutowej:

II. POSIADANE CERTYFIKATY, WYRÓŻNIENIA:
Nazwa:

Instytucja przyznająca:

Rok:

III. UZASADNIENIE* (szczegółowe uzasadnienie, charakterystyka osiągnięć, nie więcej niż 1 strona A4)*

IV. KONTAKT Z INSTYTUCJĄ ZGŁASZAJĄCĄ (osoba odpowiedzialna za kontakt ze Starostwem Powiatowym):
Imię i nazwisko ……………………………………….
tel. ………………………….
e-mail:…………………………………….
V.OŚWIADCZENIE, że kandydat do nagrody został powiadomiony o zamiarze zgłoszenia jego kandydatury i że wyraził na to
zgodę oraz wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późniejszymi zmianami.:

..........................................................................................................................................
podpis instytucji zgłaszającej
VI. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:
 Informacja o innych osiągnięciach nie uwzględnionych we wniosku
oraz działalności prospołecznej i charytatywnej (nie więcej niż 1 strona).
 Inne, np. zdjęcia, certyfikaty, wycinki prasowe.

.................................
miejscowość i data
zgłaszającej
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