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UCHWAŁA NR XIV/159/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury
oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury
Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 3 i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 596 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), w związku z art. 7a ustawy
z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz. U. z 2012 r.
poz. 406, z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337) Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego, zwaną dalej Nagrodą, za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę
na rzecz kultury.
2. Nagroda ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie osób i podmiotów, w sposób szczególny przyczyniających się do rozwoju kultury i promocji województwa łódzkiego.
3. Nagroda może być przyznana w szczególności:
1) artystom;
2) organizatorom wydarzeń kulturalnych i promotorom działalności kulturalnej;
3) osobom mającym szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz kultury, podnoszenia jej jakości, wnoszenia
istotnego wkładu w poszerzanie i promocję oferty kulturalnej województwa łódzkiego;
4) popularyzatorom kultury;
5) dziennikarzom budującym i promującym tożsamość kulturową województwa łódzkiego;
6) laureatom konkursów, festiwali, przeglądów itp. z dziedziny kultury, organizowanych na terenie województwa łódzkiego;
7) gminom z terenu województwa łódzkiego, za szczególne zaangażowanie w utrzymanie, rozwój i promocję
dorobku kulturowego regionu, wspieranie młodych talentów z terenu gminy oraz wkład w integrację lokalnej społeczności;
8) a także innym podmiotom prowadzącym działalność kulturalną.
§ 2. Nagroda ma charakter pieniężny. Nagroda za te same osiągnięcia może być przyznana tylko raz.
§ 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na Nagrody ustala Sejmik Województwa Łódzkiego
w uchwale budżetowej na dany rok.
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§ 4. 1. Decyzję o przyznaniu Nagrody i jej wysokości na podstawie oceny całokształtu działalności lub
osiągnięć o istotnym znaczeniu podejmuje każdorazowo w formie uchwały Zarząd Województwa Łódzkiego
po rekomendacji Departamentu właściwego w sprawach kultury.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa imiona i nazwiska nagrodzonych lub nazwę nagrodzonego
podmiotu oraz wysokość przyznanej Nagrody.
§ 5. Nagrody są przyznawane w wysokości do 10 000,00 zł. Wysokość Nagród uzależniona jest od wagi
i znaczenia zasług kandydatów do Nagrody, uwzględnia także kwotę przeznaczoną na Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego, określoną w uchwale budżetowej Województwa Łódzkiego na dany rok.
§ 6. 1. Wnioski o przyznanie Nagrody mogą składać:
1) organy administracji państwowej;
2) organy administracji samorządowej;
3) członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego;
4) radni Sejmiku Województwa Łódzkiego;
5) instytucje kultury;
6) szkoły i uczelnie artystyczne;
7) inne podmioty działające na rzecz kultury i jej promocji, w tym media.
2. Wniosek o przyznanie Nagrody musi zawierać:
1) dane wnioskodawcy i kandydata (kandydatów) do Nagrody lub nazwę podmiotu;
2) dane dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności albo informacje o osiągnięciu, za które Nagroda
ma być przyznana;
3) uzasadnienie wniosku zawierające konkretne wskazanie za co Nagroda ma być przyznana;
4) proponowany termin i miejsce wręczenia Nagrody.
3. Wzór wniosku o przyznanie Nagrody stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 7. 1. Wnioski o przyznanie Nagrody składa się do właściwego w sprawach kultury Departamentu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w terminie nie później niż miesiąc przed planowanym terminem
wręczenia Nagrody.
2. O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
a nie data stempla pocztowego.
3. Departament dokonuje oceny formalnej wniosku.
4. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1) złożenia przez nieuprawniony podmiot;
2) złożenia później niż miesiąc przed planowanym terminem wręczenia Nagrody;
3) braków formalnych;
4) śmierci twórcy lub rezygnacji wnioskodawcy z występowania o Nagrodę.
§ 8. Informacje o przyznaniu Nagrody podaje się do publicznej wiadomości, zamieszczając uchwałę, o której mowa w § 4, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Województwa Łódzkiego.
§ 9. 1. Nagroda zostanie przekazana na rachunek bankowy nagrodzonego do końca roku, w którym została
przyznana.
2. W przypadku Nagrody zespołowej dla zespołu artystycznego nieposiadającego osobowości prawnej,
działającego przy podmiocie posiadającym osobowość prawną, przekazanie Nagrody nastąpi na rachunek bankowy podmiotu posiadającego osobowość prawną.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

–3–

Poz. 3560

§ 10. 1. Czynności organizacyjne, związane z przyznaniem Nagrody wykonuje Departament Kultury
i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
2. Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zastrzega sobie
prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów Nagrody oraz informacji o ich osiągnięciach na stronie
internetowej Województwa Łódzkiego oraz w innych, publikowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, materiałach informacyjnych, w celu promowania idei mecenatu Województwa Łódzkiego
w dziedzinie kultury.
3. Wnioskodawcy oraz kandydaci do nagrody zobowiązują się do akceptacji zasad i trybu przyznawania
Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego, określonych w niniejszej uchwale.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Łódzkiego.
§ 12. Traci moc uchwała nr XXXII/634/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2013 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania Nagrody Marszalka Województwa
Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz
szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Sejmiku
Marek Mazur
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Załącznik
do uchwały nr XIV/159/15
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ,
UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY DÓBR KULTURY
ORAZ SZCZEGÓLNE ZAANGAŻOWANIE W PRACĘ NA RZECZ KULTURY

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek
Data przyjęcia wniosku:

Nr rejestracyjny wniosku:

1. Wniosek należy wypełnić komputerowo na właściwym formularzu.
2. Obowiązkowo należy wypełnić wszystkie pola wniosku. Jeżeli pole nie może zostać wypełnione, należy
wpisać „nie dotyczy”.
3. Do wersji papierowej wniosku należy dołączyć edytowalną wersję elektroniczną (na płycie CD/DVD lub
przesłać na adres e-mail wskazany na stronie www.lodzkie.pl w zakładce kultura, NAGRODY).
1. Dane wnioskodawcy:
Lp.
1.

RODZAJ DANYCH
Pełna nazwa Wnioskodawcy

2.

Adres

3.
4.

Imię i nazwisko osoby działającej
w imieniu Wnioskodawcy
Stanowisko

5.

Nr telefonu/faksu

6.

Adres e-mail

7.
a)

Pozostałe osoby upoważnione do kontaktu w imieniu wnioskodawcy
Imię i nazwisko

b)

Stanowisko

c)

Nr telefonu/faksu

d)

Adres e-mail

DANE

2. Dane kandydata do Nagrody:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

RODZAJ DANYCH
Imię i nazwisko/pełna nazwa kandydata
Adres
Nr telefonu/faksu/adres e-mail
Data urodzenia
(dotyczy osób fizycznych)
Nazwa podmiotu oraz imię i nazwisko
osoby upoważnionej do występowania
w imieniu kandydata, jeżeli nie jest on

DANE
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osobą fizyczną i nie posiada osobowości prawnej (jeżeli nie zachodzi powyższa sytuacja, należy wpisać:
nie dotyczy)*
Dane kontaktowe osoby wymienionej
w pkt 5

* W przypadku zaistnienia sytuacji z rubryki 5, w rubryce 6 należy podać dane podmiotu wpisanego
w rubryce 5.
3. Informacja o dokonaniach kandydata, za które ma być przyznana Nagroda, dotyczące całokształtu
dotychczasowej działalności lub osiągnięcia/ osiągnięciach, za które nagroda ma być przyznana:

4. Uzasadnienie wniosku:

5. Planowany termin i miejsce wręczenia Nagrody:

6. Oświadczenia:
1) Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami i trybem przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz
szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, a informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.

.................................
Miejscowość

............................
Data

.......................................
Podpis wnioskodawcy

2) Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z procedurą przyznawania Nagrody Marszałka
Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury
oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.

.................................
Miejscowość

............................
Data

.......................................
Podpis wnioskodawcy
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3) Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami i trybem przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz
szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, a informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.

.................................
Miejscowość

............................
Data

.......................................
Podpis kandydata

4) Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z procedurą przyznawania Nagrody Marszałka
Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury
oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.
.................................
Miejscowość

............................
Data

.......................................
Podpis kandydata

5) Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam zgodę na aplikowanie o Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za
szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne
zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.

..............................
Miejscowość

.......................................
Data

........................................................................
Podpis kandydata lub osoby upoważnionej
do występowania w imieniu kandydata,
jeżeli nie jest on osobą fizyczną
i nie posiada osobowości prawnej

6) Ja niżej podpisany/a oświadczam, że środki finansowe pochodzące z nagrody przyznanej
..................................................................................................................................................................................... ................
(nazwa nagrodzonego)
przez Marszałka Województwa Łódzkiego, które zostaną przekazane na konto nr ..................................................................
należące do .................................................................................................................................................................................
sprawującego opiekę merytoryczną nad kandydatem do Nagrody, zostaną przekazane laureatowi Nagrody.

..............................
Miejscowość

......................................
Data

...........................................................................
Podpis kandydata lub osoby upoważnionej
o występowania w imieniu kandydata,
jeżeli nie jest on osobą fizyczną
i nie posiada osobowości prawnej

