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Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 18 czerwca 2012 roku

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY
IM. KAROLA MIARKI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
§1
1. Nagrodą im. Karola Miarki zwaną dalej „nagrodą” honoruje się osoby upowszechniające
kulturę i naukę na terenie województwa śląskiego lub działające na jego rzecz, które
w swych działaniach nawiązują do idei realizowanych przez Karola Miarkę oraz wnoszą
trwałe humanistyczne wartości do kultury narodowej.
2. Nagrodę można otrzymać tylko jeden raz za całokształt dorobku lub za konkretną
indywidualną pracę /dzieło/.
3. Uroczystość wręczenia nagród odbywa się w październiku każdego roku w rocznicę
urodzin Karola Miarki.

§2
1. Liczbę nagród oraz ich wysokość ustala corocznie Zarząd Województwa Śląskiego,
zwany dalej „Zarządem Województwa”.
2. Nagroda ma charakter pieniężny.

§3
1. Wnioski o przyznanie nagrody składają: Biblioteka Śląska w Katowicach, Regionalny
Ośrodek Kultury w Bielsku - Białej, Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie na
podstawie propozycji powołanych przez siebie komisji - w terminie do 30 września
każdego roku.

§4
1. Nagrody przyznaje Zarząd Województwa w oparciu o propozycje komisji, o której mowa
w ust. 2.
2. W skład komisji, powoływanej przez Zarząd Województwa, wchodzą: członek Zarządu
Województwa jako przewodniczący, dyrektor lub zastępca dyrektora Wydziału Kultury
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jako wiceprzewodniczący, dwóch
przedstawicieli komisji Sejmiku właściwej dla zadania „kultura i ochrona zabytków”
oraz eksperci z dziedziny kultury.
3. Skład Komisji może być aktualizowany.
4. Udział w pracach Komisji jest honorowy.
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§5
1. Tryb pracy komisji:
- posiedzenie komisji zwołuje jej przewodniczący,
- komisja rozpoczyna pracę po otrzymaniu wniosków do nagrody oraz informacji
o liczbie i wysokości nagród,
- obrady poprzedzone są wystąpieniami referentów prezentujących wnioski; referentami
są członkowie komisji wyznaczeni przez jej przewodniczącego,
- 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 Zarządowi
Województwa.
2. Jeśli został złożony wniosek o nagrodę dla członka komisji – nie bierze on udziału
w posiedzeniu.

§6
1. Obsługę prac komisji oraz decyzje Zarządu Województwa wykonuje Wydział Kultury
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
2. Organizatorem uroczystości wręczenia nagród jest Biblioteka Śląska, która proponuje
miejsce uroczystości oraz prowadzi dokumentację związaną z nagrodą.
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