
UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia .. AS c2C M §v

w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody „Łowicka Róża”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz, U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1815) oraz art. 7a ustawy z dnia 
25 października 1991 r, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 
r. poz. 1983, z 2019 r. poz. 115, poz.730, poz. 1696 ) Rada Powiatu Łowickiego

uchwala, co następuje;

§1.1- Ustanawia się Nagrodę „Łowicka Róża”, zwaną dalej Nagrodą za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2. Nagrodą jest statuetka z brązu, której wzór określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1.Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:
1) twórczości artystycznej;
2) upowszechniania kultury;
3) ochrony dóbr kultury.

2. Nagroda w kategorii twórczości artystycznej jest przyznawana za:
1) dorobek artystyczny ze szczególnym uwzględnieniem udziału w konkursach, 

festiwalach, przeglądach;
2) stworzenie wybitnego dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji;
3) całokształt działalności artystycznej.

3. Nagroda w kategorii upowszechniania kultury jest przyznawana za:
1) kultywowanie folkloru lokalnego;
2) promowanie folkloru łowickiego w poezji, literaturze, malarstwie, rzeźbie, muzyce;
3) organizowanie spotkań kulturalnych;
4) promowanie artystów i twórców Powiatu Łowickiego;
5) edukację kulturalną dzieci i młodzieży.

4. Nagroda w kategorii ochrony dóbr kultury jest przyznawana za zaangażowanie w ochronę 
dziedzictwa kulturowego Powiatu Łowickiego.
5. Nagroda może zostać przyznana j ako:

1) nagroda indywidualna:
a) twórcom i artystom,
b) organizatorom i promotorom działalności kulturalnej,
c) popularyzatorom kultury;

2) nagroda zespołowa:
a) zespołom twórczym i artystycznym,
b) instytucjom kultury,
c) organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność 
artystyczno -  kulturalną.

6. Nagroda za całokształt działalności artystycznej może być przyznana tej samej osobie lub 
podmiotowi tylko jeden raz.
7. To samo osiągnięcie może być podstawą przyznania tylko jednej nagrody.



8. Nagroda może być przyznana niezależnie od wyróżnień i nagród pochodzących z innych 
źródeł.

§3.1. Nagrody przyznawane są raz w roku, nie więcej niż po jednej w każdej z kategorii.
2. W danym roku mośńa zostać laureatem nagrody tylko w jednej z kategorii.
3. Podmiot już nagrodzony może otrzymać koleją Nagrodę w tej samej kategorii po upływie 
5 lat.

§4. 1. Nagrody przyznaje Zarząd Powiatu Łowickiego spośród kandydatów przedstawionych przez 
Kapitułę Nagrody „Łowicka Róża”, zwaną dalej Kapitułą.
2. Kapituła dokonuje oceny merytorycznej złożonych wniosków oraz przedstawia kandydatów 
do Nagrody Zarządowi Powiatu Łowickiego w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.
3. Członków Kapituły .powołuje Zarząd Powiatu Łowickiego w drodze odrębnej uchwały.
4. W skład Kapituły wchodzi 5 osób:

1) dwie osoby wskazane przez Zarząd Powiatu Łowickiego związane z działalnością 
kulturalną na terenie Powiatu Łowickiego;
2) trzech radnych Rady Powiatu Łowickiego z Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, 
Turystyki, Młodzieży i Promocji.

5. Kapituła podejmuje .decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności 
co najmniej połowy swojego składu.
6. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.
7. Zarząd Powiatu Łowickiego może nie przyznać nagrody w danym roku.

§5. 1. Wnioski o przyznanie nagrody można składać w kancelarii 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) określenie kategorii, w której nagroda miałaby zostać przyznana;
3) rekomendacje i inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w dziedzinie działalności 
kulturalnej;
4) szczegółowe uzasadnienie wniosku, zawierające w szczególności informacje dotyczące 
całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda 
ma być przyznana;
5) informacje o podmiocie składającym wniosek: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres, 
adres mailowy;
6) podpis wnioskodawcy lub osób uprawnionych do reprezentacji;
7) oświadczenie kandydata lub/i wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych dla potrzeb związanych z procedurą przyznawania nagrody i 
zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych w 
Starostwie Powiatowym w Łowiczu.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2 ustalony zostanie odrębną uchwałą przez Zarząd 
Powiatu Łowickiego.
4. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody mogą wystąpić:

1) organy jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Łowickiego;
2) instytucje kultury, związki i stowarzyszenia społeczno - kulturalne, inne podmioty 
prowadzące działalność kulturalną na terenie Powiatu Łowickiego;
3) właściwa merytorycznie komisja Rady Powiatu Łowickiego;
4) organizacje pozarządowe prowadzące działalność kulturalną na terenie Powiatu 
Łowickiego.



5. Wnioskodawca może dokonać zgłoszenia tylko jednego kandydata w danej kategorii.
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 pisemnie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
powiadomienia wraz z pouczeniem o treści ust. 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 
na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łowiczu.
10. Wręczenie Nagrody nastąpi w terminie do 31 sierpnia każdego roku.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§7. Traci moc Uchwała Nr XLIV/331/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 
2009 roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody „Łowicka Róża” 
(Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2010 r. Nr 45 poz. 342) zmieniona Uchwałą Nr XXIX/213/2012 Rady 
Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XLIV/331/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie 
ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody „Łowicka Róża” (Dz. Urz. Woj. Łódź. 
z 2012 r. Nr poz. 4368) oraz Uchwałą Nr XLVII/312/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 
27 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/331/2009 Rady Powiatu 
Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu 
przyznawania Nagrody „Łowicka Róża” zmienionej Uchwałą Nr XXIX/213/2012 Rady 
Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XLIV/331/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie 
ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody „Łowicka Róża” (Dz. Urz. Woj. Łódź. 
z 2014 r. poz. 535).

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





UZASADNIENIE

W związku z arl. 7 a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i przyznawać doroczne nagrody 
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 
Dotychczas w odniesieniu do przyznawanych nagród w dziedzinie kultury obowiązywała 
Uchwała Nr XLIV/331 /2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie 
ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody „Łowicka Róża” zmieniona Uchwałą 
Nr XXIX/213/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 roku 
w sprawie zmiany Uchwała Nr XLIV/331/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 
2009 roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody „Łowicka Róża” 
oraz Uchwałą Nr XLVII/312/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2013 roku 
w sprawie Uchwała Nr XLIV/331/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku 
w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody „Łowicka Róża” zmienionej 
Uchwałą Nr XXIX/213/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 roku 
w sprawie zmiany Uchwała Nr XLIV/331/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 
2009 roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody „Łowicka Róża”. 
W związku z koniecznością dostosowania zapisów uchwały do przepisów o ochronie danych 
osobowych zasadne jest ujednolicenie tekstu uchwały. Ponadto, doprecyzowano zasady i tryb 
przyznawania nagrody, wskazano szczegółowo krąg podmiotów uprawnionych do otrzymania 
nagrody. Nagroda ma na celu uhonorowanie artystów oraz działaczy kultury za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
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