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Uchwala Nr 3 60 N llll 2021
Zarz4du Powiatu Nowotarskiego
z dnia 17 sierpnia 2021 roku

w sprawie : przyznania Dyrektorowi Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu
nagrody rocznej.
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Zal4czrik do Uchwal 360N11U2021
Zarzqdu Powiatu Nowotarskiego
z dnia l'7 sierpnia 2021 roku

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ
Nowy Targ dnia I 7.08.2021 rok
(data)
(Miejscowo6i )
Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu
(nazwa samorzqdowej insrytucji kultury)

Zarzqd Powiatu
Nowotarskiego
(adresat wniosku)

.Imig (imiona) i nazwisko kierownika jednostki organizacyjnej:
Tadeusz Watycha
I

2.Pelnienie funkcji( zajmowane stanowisko) przez kierownika instytucji kultury za okres
wnioskowany: Dyrektor
3.Data objgcia funkcji kierownika instytucji kultury: 16.09.2009r.

4.Wysoko66 przecigtnego wynagrodzenia kierownika instytucji kultury za okres
wnioskowany: 9 183162 zl

3.Proponowana wysoko66 nagrody 9 183'00 zl.

4.Przeslanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem:
-Wlasciwe planowanie zadaf, zorientowanie na rezultaty dzialan przy organizacji pracy,
zaangu2owanie i stala dyspozycyjnosi w swoim czasie wolnym oraz w dni wolne od pracy.
- nealizowanie planu finansowego jednostki na rok 2020
- prawidlowe gospodarowanie Srodkami trwalymi jednos&i
- uzyskanie zatwilrdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 ( Uchwala Nr l4q4y 12021
Zarzedo Powiatu Nowotarskiego z dnia 13 kwietnia 2021 roku ).
zadaf statutowych w prowadzonej
-wlasciwa organi zacja zuz4dzanie przy realizacji
jednostce kultury.
- Pozyskanie Srodk6w zewnEtrmych na realizacjq projektu pt. ,,Zagojcie dudzicki, kt6ry
uzyskal dofinansowanie ze srodk6w Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodz4cych z Funduszu Promocji Kultury. Celem projektu bylo przede wszystkim
ory*i"nii i popularyzacja zanikajqcej juz dziedziny rqkodziela ludowego' jakq jest
wykonpvanie iradycyjnych podhalanskich instrument6w pasterskich. Promocja efell6w
."ulir*.ii zadania byla wystawa zorganizowana na zakonczenie zajqt o:': z film promocyjny
jaki powstal na zakoliczenie zajgi.

i

W roku 2020:
- W ramach Kalendarza Imprez Kulturalnych zorganizowano

3

I imprez.

- W zajgciach kulturalnych w I polroczu uczestniczylo 442 osoby , w II p6lroczu 193 osoby
z terenu Powiafu Nowotarskiego.
-Zorganizowano XXV Powiatowy Konkurs Plastyczny - listopad 2020 ,. Niepodleglodi"
w ramach dzialalnoSci k6l plastycznych.
- Uczestnicy zajg6 w Pracowni muzycmej brali udzial w imprezach, konkursach i
festiwalach:- Triolkowe Kolgdowanie
- W Pracowni Muzycznej Przygotowano zdalne nauczania program6w indywidualnych,
solowych dla potrzeb festiwali i konkurs6w.
-W ramach Kalendarza Powiatowego Systemu Wsp6lzawodnictwa Sportowego dzieci
i mlodzie2y w roku 2020 zorganizowano 54 imprezy sportowe. W roku 2020 byly
prowadzone r6wnie2 zajQcia sportowe pozalekcyjne, w kt6rych bralo udzial 598 os6b z
terenu powiatu nowotarskiego.
Powiat Nowotarski zaj4l po raz pierwszy I miejsce w wojew6dawie w ramach
wsp6lzawodnict\ra sportowego dzieci i mlodziezy w roku szkolnym 201912020.
- Grupa Teatralna ,,Lalkarze" ze Sp1'tkowic brala udzial w VI Edycji Przegl4du
Uczniowskich Zespol6w Teatralnych, kt6rego tematem byla ,,Milo56'. Grupa zglosila musical
,,Dopalaczom m6wimy Nie" zdobywaj4c wyr62nienie.
5.Opis wply"wu wyplaty nagrody rocznej na sytuacjg finansow4 podmiotu: Srodki finansowe
zabezpieczone w bud'iecie jednostki na rok 2021.
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