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WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ
Nowy Targ dnia 17.08.2021 rok
(data)
(MiejscowoSi )
Teatr Lalek,,Rabcio" w Rabce - Zdr6j
(nazwa samorz4dowej instytucji kultury)

Zarzqd Powiatu
Nowotarskiego
(adresat wniosku)

Llmig (imiona) i nazwisko kierownika jednostki organizacyjnej:
Zbigniew W6jciak
2.Pelnienie funkcji( zajmowane stanowisko) przez kierownika instytucji kultury za okres
wnioskowany: Dyrektor
3.Data objgcia funkcji kierownika

instltucji kultury: 17,01.2002r'

4.WysokoSd przecigtnego wynagrodzenia kierownika instytucji kultury za okres
wnioskowany: 7 1 60,40 zl

3.Proponowana wysoko56 nagrody rocznej 7160,0021'

4.Przeslanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem:
jednostce
- wla6ciwa organizacja, zarz4dzznie i realizacja zadari statutowych w prowadzonej
kultury.
-wasciwe planowanie zadan, zorientowanie na rezultaty dzialafl pr4 organizacji pracy,
zaanguzow:afie i stalq dyspozycyjno66 w swoim czasie wolnym oraz w dni y"]1"^"-qf.1:y
spiawozdania finansowego za rok 2020 ( Uchwala Nr.212N 12021
- Urirf-i"

-t*ieraienia
Zariqil Powiatu Nowotarskiego z drua 25 maja 2021 r,oku)'
- w roku 2020 Teatr Lalek,,nabcio" zagral7} spektakli w tym 4 przedstawienia
66 przedstawieri w siedzibie Teatru w Rabce- Zdt6j, dla7 '2o6 widz6w '

objazdowe,

-Zrealizowano 2 prerniery teatralne: ,,Gwattu co sig dzieje", ,'Bajka o kocie w butach"'
-Teatr bral udzial w przegl4dach i festiwalach:
*XVII Festiwal Teatr6w dla Dzieci ,, Krak6w2020"
instltucjami
- W Teatrze organizowano imprezy i wydarzenia artystycme we wsp6lpracy z
samorz4dowymi :
ll Wya-r"ni.. roku bylo uroczyste otwarcie nowego budynku Teatru w dniu 18 stycznia
2021 roku.
2) Koncert Noworoczny Szkoly M'tzycznej z Rabki - Zdroj '
3i Jubil"u., 15 - lecia dziecigcego zespolu regionalnego ,,Majeranki"
stycmia 2021 roku, wystgp Szkoly Nr 2 oraz spektakl
+j O*rr.i" Teatru przez dzieci
pt."Pinokio".
3) Festiwal Ksi4zki - narodowe czytanie ,,Balladyny"'

it

6) Aktorzy Teatru przygotowali ABC Teatru czyli Teatr Lalek.,Rabcio" od kuchni.
7) Lipiec - sierpieri - warsZaty teatralne ,.Podr62e Teatru".
8) Teatr Lalek,, Rabcio" oraz Stowarzyszenie Przyjaci6l ,,Rabcia" przygotowali premierg
spektaklu.. Letni dzieri" Slawomira Mro2ka wyemitowanq w Intemecie.
5. Ponadto nale2y nadmieni6, 2e kontrola kompleksowa z Urzgdu Marszalkowskiego

Wojew6dawa Malopolskiego z Departamentu Funduszy Europejskich, dokumentu projektu
,,Budowa Teatru Lalek ,,Rabcio" w Rabce - Zdr6j trwaj4ca od I stycznia 2021r. do dnia
07.08.2020 roku nie stwierdzila uchybieri zar6wno w czgdci merytorycznej jak i finansowej.

6. Nale2y r6u'nie2 nadmieni6 o nagrodzie Teatru - Finalista Konkursu ,,Modemizacja Roku,
Budowa XXI Wieku" dla inwestora Teatru Lalek ,,Rabcio,' w Rabce
-Zdr6j za oddanie do
uzytku budynku Teatru Lalek ,,Rabcio"

S.opis wplyrvu wyplaty nagrody rocznej na syuacig finansowq podmiotu: Srodki finansowe
zabezpieczone w budiecie jednostki na rok 202I.

(podpis Naczelnika Wydziatu)
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