Załącznik  
do uchwały nr 2439/204/III/2008
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 16.10.2008 r.



REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY ARTYSTYCZNEJ
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



§ 1
1. Nagroda Artystyczna, zwana dalej „nagrodą”, przyznawana jest osobom indywidualnym    za wieloletnie, wybitne osiągnięcia twórcze.
2. Nagroda może być przyznana tylko jeden raz. 

§ 2
1. Liczbę nagród oraz ich wysokość  ustala corocznie Zarząd Województwa Śląskiego.
2. Nagroda ma charakter pieniężny i nie może być niższa niż trzy tysiące złotych.

§ 3
Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać: instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia twórcze i kulturalne, uczelnie wyższe, środowiska kulturotwórcze, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego)
w terminie do dnia 31 października każdego roku.               

§ 4
Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać :
- dane osobowe kandydata do nagrody,
- informacje dotyczące  osiągnięć, za które nagroda ma być przyznana wraz z ich dokumentacją (opinie, dyplomy, wycinki prasowe, katalogi, kasety video, płyty, wydawnictwa itp.),
- uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie regionalnego charakteru działalności            lub osiągnięcia oraz jego znaczenia dla kultury.				
						
§ 5
1. Nagrodę wymienioną w § 1 przyznaje Marszałek Województwa Śląskiego w oparciu          o propozycje komisji powołanej przez Zarząd Województwa Śląskiego. 
2. W skład komisji wchodzą: członek Zarządu Województwa Śląskiego jako przewodniczący, dyrektor lub zastępca dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego jako wiceprzewodniczący, dwóch przedstawicieli komisji Sejmiku Województwa Śląskiego właściwej dla zadania „kultura i ochrona zabytków” oraz reprezentanci różnych dziedzin sztuki. 
3. Skład komisji może być aktualizowany.
4. Wniosek o nagrodę dla członka komisji nie jest rozpatrywany.




§ 6
Tryb pracy komisji:
- udział w pracach komisji jest honorowy z wyjątkiem konieczności opracowania
materiałów, których ocena wymaga dużego zaangażowania czasowego i  merytorycznego,
-  posiedzenie komisji zwołuje jej przewodniczący
- komisja rozpoczyna pracę po otrzymaniu wniosków do nagrody oraz informacji o liczbie
i wysokości nagród,
- komisja dokonuje sprawdzenia zgodności złożonych wniosków (dokumentacji)                             
z wymogami zawartymi w niniejszym regulaminie,
- komisja jest władna podejmować decyzje w obecności co najmniej połowy członków,
w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego komisji, 
- komisja wyraża swoje stanowisko zwykłą większością głosów, 
- w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego,
- z posiedzenia komisji spisuje się protokół, który przedkłada się Marszałkowi Województwa 
  Śląskiego,
- decyzję o przyznaniu nagród podejmuje Marszałek Województwa Śląskiego.

§ 7
Nagroda będzie wręczana corocznie w grudniu.

§ 8
Obsługę organizacyjną nagrody prowadzi Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego.
						
§ 9
Informację o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości.





