
 

 

Uchwała Nr VI/55/2019 

Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

 

 

 

w sprawie ustanowienia, szczegółowych warunków oraz trybu przyznawania nagród Marszałka 

Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury 

 

 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 

z 2019 r. poz. 512), art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1983 z późn. zm.) Sejmik 

Województwa Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustanawia się doroczne nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców 

Kultury, zwane dalej nagrodami.  

2. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagród określa niniejsza uchwała.  

 

§ 2 

1. Nagrody przyznawane są osobom fizycznym, zajmującym się działalnością kulturalną społecznie 

lub zawodowo, za: 

1) istotne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 

kultury Województwa Opolskiego, 

2) całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 

kultury Województwa Opolskiego 

2. Podstawą przyznania nagród jest ocena działalności w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 

2. 

3. Za dane istotne osiągnięcie lub całokształt działalności laureat może otrzymać nagrodę tylko 

jednokrotnie. 

 

§ 3  

Nagroda ma charakter finansowy. 

 

§ 4 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są: 

1) jednostki samorządu terytorialnego, 

2) instytucje kultury, 

3) organizacje pozarządowe, 

4) osoby fizyczne. 



 

§ 5 

1. Wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych we wniosku. 

 

§ 6 

1. Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza w danym roku nabór wniosków o przyznanie nagród.  

2. Termin składania wniosków nie może być krótszy niż 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia 

o którym mowa w ust. 1. 

3. Informację o naborze wniosków publikuje się na stronie internetowej Samorządu Województwa 

Opolskiego: www.opolskie.pl, w zakładce Ogłoszenia. 

4. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 – Ostrówek pok. nr 3 lub w sekretariacie 

Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, 

ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole. 

5. W przypadku wysłania wniosku drogą pocztową, o zachowaniu terminu złożenia wniosku 

decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. 

 

§ 7 

1. W razie stwierdzenia braków formalnych złożonego wniosku, wnioskodawca zostanie pisemnie 

wezwany do ich uzupełnienia w określonym zakresie i wyznaczonym terminie. 

2. Wniosek o przyznanie nagrody pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:  

1) złożenia wniosku po terminie wyznaczonym na składanie wniosków, 

2) nieczytelnego wypełnienia wniosku uniemożliwiającego jego weryfikację,  

3) nieuzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie wyznaczonym, 

4) cofnięcia wniosku, 

5) śmierci osoby, której dotyczy wniosek. 

 

§ 8 

1. Wnioski podlegają ocenie przez Komisję, powołaną przez Zarząd Województwa Opolskiego 

w drodze uchwały. 

2. Komisja, o której mowa w ust. 1, uwzględniając wysokość środków finansowych zapisanych na 

dany cel w uchwalonym na dany rok budżecie Województwa Opolskiego, po rozpatrzeniu 

wniosków spełniających wymogi formalne, przedstawia Zarządowi Województwa Opolskiego listę 

rekomendowanych wniosków.  

3. Z prac komisji sporządza się protokół. 

4. Za pracę w komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.  

 

§9 

1. Nagrody przyznaje Zarząd Województwa Opolskiego, w drodze uchwały, po zapoznaniu się z listą 

rekomendowanych wniosków, o których mowa w § 8 ust. 2.  

2. Zarząd Województwa Opolskiego może przyznawać w ciągu roku nagrody dodatkowe. 

 

 

 



§ 10 

Informacje o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości na stronach Biuletynu 

Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu. 

 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego. 

 

§ 12 

Traci moc Uchwała Nr XIX/258/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród Marszałka Województwa 

Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury. 

 

§ 13 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


