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REGULAMIN PRZYZNAWANIA „PAROWOZÓW KULTURY” 
 

§1. 
1. Nagrodę „Parowóz kultury”, zwaną dalej nagrodą przyznaje się dla uhonorowania 

twórcy dzieła artystycznego, wydarzenia lub projektu kulturalnego, który w sposób 

szczególny wnosi wkład w rozwój kultury Skierniewic, promując miasto w Polsce i poza 

granicami kraju, a także przyczynia się do dynamizowania życia kulturalnego i 
kształtowania tożsamości regionalnej. 

2. Nagroda może zostać przyznana w jednej z dwóch kategorii: 
1) twórczość artystyczna; 

2) upowszechnianie kultury. 
 

§2. 
1. Nagrody mogą zostać przyznane osobie fizycznej oraz osobie prawnej lub jednostce nie 

posiadającej osobowości prawnej (instytucje kultury, fundacje, stowarzyszenia i związki 
artystyczne lub twórcze, szkoły artystyczne). 

2. Nagrody są przyznawane niezależnie od innych wyróżnień, nagród finansowych i 

stypendiów pochodzących z innych źródeł. 
3. Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskiem o przyznanie nagrody są: 

1) państwowe i samorządowe instytucje kultury, instytucje artystyczne; 

2) szkoły i uczelnie wyższe; 

3) organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w zakresie kultury i 
sztuki; 

4) redakcje lokalnej prasy, radia i telewizji; 

5) inne podmioty, których statutowy zakres działalności obejmuje zadania w dziedzinie 

kultury i sztuki. 
 

§3.  
1. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta 

Skierniewice w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku. 
2. W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową o terminie złożenia wniosku decyduje 

data wpływu wniosku do sekretariatu Urzędu Miasta Skierniewice. 

3. Wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 nie podlegają 

rozpatrzeniu. 
4. Wnioski zawierające błędy formalne pozostawia się bez rozpatrzenia, informując o tym 

wnioskodawcę.   

 
§4. 

1. Wnioski opiniuje powołana przez Prezydenta Miasta Skierniewice Kapituła Parowozów 

Kultury, w skład której wchodzą: 

1) Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice właściwy ds. kultury – Przewodniczący 
Kapituły; 

2) Naczelnik wydziału właściwego ds. kultury; 

3) Dyrektorzy miejskich instytucji kultury; 

4) Przewodniczący Komisji ds. kultury Rady Miasta Skierniewice; 
5) Dyrektor Samorządowej Szkoły Muzycznej w Skierniewicach; 

6) Laureaci nagrody w roku poprzedzającym jej przyznanie. 

2. Kapituła sporządza listę laureatów i przekazuje ją Prezydentowi Miasta Skierniewice. 
3. Decyzję o przyznaniu nagrody i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta Skierniewice w 

formie zarządzenia. Decyzja Prezydenta jest ostateczna. 

4. Nagroda może być przyznana w danym roku budżetowym tylko raz tej samej osobie. 
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5. Informację o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości na stronach 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skierniewice. 
6. Nagrody przekazuje się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez laureata. 

 

§5.  
1. Zastrzega się prawo do nieprzyznania żadnej nagrody w danym roku kalendarzowym. 
2. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest wzór wniosku o przyznanie nagrody.  

3. Obsługę organizacyjno-techniczną procedury przyznawania nagrody prowadzi wydział 
właściwy ds. kultury Urzędu Miasta Skierniewice. 

4. Zmiana regulaminu następuje w trybie właściwym dla jego przyjęcia. 


