
 

 

ZARZĄD POWIATU W POZNANIU 

 

Na podstawie § 6 ust. 2 uchwały Nr XIV/115/IV/2011 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 

14 grudnia 2011 roku w sprawie: ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród 

za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury ogłasza  

 

nabór wniosków o przyznanie nagrody Powiatu Poznańskiego  

za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 

 za rok 2013 

 

ZASADY NABORU WNIOSKÓW 

 

I. WYMOGI FORMALNE 

1. Nagrodę Powiatu Poznańskiego mogą otrzymać na podstawie oceny całokształtu działalności: 

a) osoby fizyczne: 

− stale zamieszkałe na terenie powiatu poznańskiego i działające na rzecz powiatu 

poznańskiego, 

− prowadzące działalność na rzecz powiatu poznańskiego. 

b) osoby prawne i inne podmioty: 

− mające siedzibę na terenie powiatu poznańskiego i działające na rzecz powiatu 

poznańskiego, 

− prowadzące działalność na rzecz powiatu poznańskiego. 

2. Nagrody mogą być przyznawane w szczególności twórcom, artystom, organizatorom  

i promotorom działalności kulturalnej, popularyzatorom kultury, pracownikom instytucji kultury, 

nauczycielom szkół artystycznych oraz podmiotom prowadzącym działalność kulturalną. 

3. Nagrody są przyznawane za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, w tym twórczości 

artystycznej, popularyzacji i upowszechniania kultury, organizowania działalności kulturalnej. 

4. Ta sama osoba fizyczna lub prawna może otrzymać nagrodę tylko jeden raz w ciągu 3 lat. 



5. Wnioski o przyznanie nagród Powiatu Poznańskiego mają prawo składać: 

a)     Starosta Poznański, 

b) Przewodniczący Rady Powiatu w Poznaniu, 

c)     działające na terenie powiatu poznańskiego stowarzyszenia twórców i artystów, 

d) instytucje i podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej na 

terenie powiatu poznańskiego, 

e)     organy jednostek samorządu terytorialnego. 

6. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletnie i poprawnie wypełnione wg załączonego 

wzoru umieszczonego na stronie www.powiat.poznan.pl. 

 

II. NAGRODY 

1. Nagrody Powiatu Poznańskiego przyznawane są raz w roku. 

2. Wysokość nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury wynosi: 

− I nagroda – 8.000 zł netto 

− II nagroda – 5.500 zł netto 

− III nagroda – 2.500 zł netto 

 

TRYB NABORU WNIOSKÓW 

1. Wnioski rozpatrzy komisja powołana w ciągu 30 dni od upływu terminu ich składania. 

2. Komisja rozpatrująca wnioski będzie brała pod uwagę w szczególności wyniki  

i osiągnięcia kandydatów do nagrody. 

3. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu lub niespełniające wymogów formalnych 

zostaną odrzucone. 

4. Formularze wniosków oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Promocji, 

Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 – 509 Poznań, pok. 228, tel. 61 

841 06 71 oraz na stronie internetowej powiatu – www.bip.powiat.poznan.pl oraz 

www.powiat.poznan.pl 

5. Wnioski można składać osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie  

do dnia 15 maja 2014 r. (decyduje data wpływu do urzędu)  

w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18. 



6. Po zakończeniu postępowania w sprawie przyznania nagród jego wyniki zostaną podane  

do publicznej wiadomości oraz na stronie internetowej www.bip.powiat.poznan.pl oraz 

www.powiat.poznan.pl. 

7. Szczegółowe zasady przyznawania nagród Powiatu Poznańskiego określa uchwała  

Nr XIV/115/IV/2011 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie: 

ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 

 


