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UCHWALA NR . XNWJ.\/! ̂ łOlflCM Q 
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z d n ia . i4S. - &OA 8  V.

zmieniająca Uchwały Nr XLIV/332/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 
2009 roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania „Nagrody

im. Władysława Grabskiego”

Na podstawie art, 4 ust. 1 pkt 21 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1815) R ada Powiatu 
Łowickiego !

uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/332/2009 Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania 
„Nagrody im. Władysława Grabskiego” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 45 poz. 343) 
zmienionej Uchwałą N i XLVIIl/351/20ł0 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 marca 2010 
roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. N r 119 poz. 935), Uchwałą Nr XXIX/214/2012 
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 
z 2012 r. poz. 4369) oraz Uchwałą Nr XLVII/313/2013 Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia 27 grudnia 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz, 536) otrzymuje 
brzmienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego.

PRZEWODNICZĄCY



Załącznik 
do Uchwały Nr 
Rady Powiatu Łow ickiego. 
z dnia . A S..

Regulamin przyznawania „Nagrody im. Władysława Grabskiego”

§1.1.Celem uhonorowania i promowania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
i przedsiębiorczości w Powiecie Łowickim, ustanawia się „Nagrodę im. Władysława 
Grabskiego”, zwaną dalej Nagrodą.

2. Laureatami Nagrody mogą zostać
1) osoby fizyczne;
2) osoby prawne;
3) organizacje pozarządowe;
4) jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

3. Kandydatami do nagrody nie mogą być podmioty, których założycielami, 
fundatorami lub udziałowcami są organy władzy publicznej (rządowej lub samorządowej) lub 
ich jednostki organizacyjne.

§2. 1. Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody im. Władysława Grabskiego spośród 
kandydatów zgłoszonych we wnioskach o przyznanie Nagrody, zwana dalej Kapitułą.

2. Członków Kapituły powołuje Zarząd Powiatu Łowickiego w drodze odrębnej 
uchwały.

3. W skład Kapituły wchodzi 5 osób:
1) przedstawiciel Zarządu Powiatu Łowickiego będący Przewodniczącym Kapituły;
2) dwie osoby wskazane przez Zarząd Powiatu Łowickiego związane z działalnością 
gospodarczą łub społeczną na terenie Powiatu Łowickiego;
3) dwóch radnych Rady Powiatu Łowickiego z Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
4. Kapituła podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 

w  obecności co najmniej połowy swojego składu.
5. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.
6. Kapituła oceniać będzie:

1) wpływ działalności na promocję i rozwój Powiatu Łowickiego;
2) innowacyjność działania;
3) cykliczność działań;
4) ukierunkowanie działania na osiągnięcie celów społecznych;
5) rangę osiągnięć.

§3. 1. Wnioski o przyznanie nagrody można składać w sekretariacie Starostwa 
Powiatowego w Łowiczu od dnia 30 marca do dnia 31 maja każdego roku.

2. Wniosek powinien zawierać:
1) informacje o kandydacie do nagrody: imię i nazwisko lub nazwę kandydata oraz adres 
zamieszkania lub siedziby;
2) uzasadnienie wniosku, zawierające w  szczególności informacje dotyczące całokształtu 
dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być 
przyznana;
3) informacje o podmiocie składającym wniosek: imię i nazwisko łub nazwę oraz adres, 
adres mailowy;



4) podpis wnioskodawcy lub osób uprawnionych do reprezentacji;
5) oświadczenie kandydata lub/i wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych dla potrzeb konkursu i zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi
przetwarzania ich danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Łowiczu.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2 określony został w  załączniku do 
niniejszego Regulaminu.

4. Z wnioskiem 0 przyznanie Nagrody mogą wystąpić:
1) organy jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Łowickiego;
2) instytucje, związki i stowarzyszenia społeczno -  gospodarcze;
3) przedsiębiorcy działający na terenie Powiatu Łowickiego;
4) właściwa merytorycznie komisja Rady Powiatu Łowickiego,

5. Wnioskodawca może dokonać zgłoszenia tylko jednego kandydata.
6. Wnioski rozpatrywane są pod względem formalnym przez właściwą merytorycznie 

komórkę organizacyjną Starostwa Powiatowego w  Łowiczu, w terminie do 14 dni od daty 
złożenia wniosku.

7. W przypadku stwierdzenia, iż wniosek nie spełnia wymogów formalnych 
wnioskodawca zostanie wezwany za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej do 
jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia wraz z pouczeniem 
o treści u s t 8,

8. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1) złożenia go po terminie;
2) cofnięcia przez wnioskodawcę;
3) rezygnacji bądź śmierci kandydata;
4) nieuzupełnienia braków formalnych w wyznaczonym terminie.

9. Informacje o możliwości składania wniosków o przyznanie nagrody podawane są 
do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

10. Wręczenie Nagrody nastąpi w  terminie do 31 sierpnia każdego roku.

§ 4. 1. Nagrody, w liczbie nie więcej niż dwie, przyznawane są raz w roku.
2. Podmiot już nagrodzony może otrzymać kolejną nagrodę po upływie 5 lat.
3. Zarząd Powiatu Łowickiego może podjąć decyzję, że w danym roku nagroda nie 

będzie przyznana.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

PRZEWODNICZĄCY RĄBY



UZASADNIENIE

Podstawą przyznawania Nagród im. Władysława Grabskiego, których celem 
uhonorowanie i promowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorczości 
w Powiecie Łowickim jest Uchwała Nr XLIV/332/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 
grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania „Nagrody im. 
Władysława Grabskiego” zmieniona Uchwałą Nr XLVIII/351/2010 Rady Powiatu 
Łowickiego z dnia 15 marca 2010 roku, Uchwałą Nr XXIX/214/2012 Rady Powiatu 
Łowickiego z dnia 31 października 2012 roku oraz Uchwałą Nr XLVH/313/2013 Rady 
Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2013 roku. W związku z koniecznością dostosowania 
zapisów uchwały do przepisów o ochronie danych osobowych zasadne jest wprowadzenie 
stosownych zapisów. Ponadto, doprecyzowano zasady i tryb przyznawania nagrody biorąc 
pod uwagę w szczególności czasokres obowiązywania uchwały.



Załącznik
do Regulaminu przyznawania 
„Nagrody im. Władysława Grabskiego’

Wniosek q przyznanie „Nagrody im. Władysława Grabskiego”

1, Informacje o kandydacie do nagrody:
a. imię i nazwisko / hazwa kandydata

b. adres zamieszkania/siedziby

2. Informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciach, za które 
nagroda ma być przyznana j

3.Informacje o podmiocie składającym wniosek :
a. imię i nazwisko / nazwa podmiotu / instytucji

b. adres

c. adres e- mail

(Data) (Podpis wnioskodawcy lub osób uprawnionych do reprezentacji)



Zgoda na przetwarzanie danych
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe 

w Łowiczu z siedzibą przy ul. Stanisławskiego 30 w Łowiczu, moich danych osobowych niezbędnych 
do przystąpienia i udziału w konkursie o przyznanie Nagrody im. Władysława Grabskiego, tj. imienia 
i nazwiska, adresu miejsca zamieszkania, wizerunku, informacji o przebiegu działalności lub pracy 
oraz informacji o osiągnięciach, nr telefonu, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1).

(data i czytelny podpis)

Ponadto oświadczam, iż w przypadku otrzymania nagrody, wyrażam zgodę na nieodpłatne' 
wykorzystanie mojego wizerunku i moich danych osobowych m.in. poprzez zamieszczenie na strome 
internetowej Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz Biuletynie Informacji Publicznej, w mediach 
i publikacjach, w zakresie dotyczącym przyznania Nagrody im. Władysława Grabskiego

(data i czytelny podpis)
Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1 )-  dalej zwanym wRozporządzeniem

ł . Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łowiczu z siedzibą 
przy ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz.

2. Inspektorem ochrony danych w Starostwie jest Mirosław Kret, nr telefonu: 46 837 00 92, 
adres mail: miroslaw.kret@powiatlowicki.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu o przyznanie 
Nagrody im. Władysława Grabskiego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie • 
obowiązujących przepisów prawa.

5. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 
do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji, 
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67; Nr 27, poż. 140).

7. Posiadają państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia 
danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych 
osobowych państwa dotyczących naruszałoby przepisy Rozporządzenia.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją 
niepodania danych będzie brak możliwości złożenia wniosku do konkursu.

mailto:t@powiatlowicki.pl


Oświadczam, iż powyższą informację przyj ąłem/łam do wiadomości.




