
UCHWAŁA NR XLIV/331/2009 
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 21 grudnia 2009 r.

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

N a podstaw ie art. 4 ust. 7 pk t 1 i art. 12 pk t 11 ustaw y  z dn ia  5 czerw ca 1998 r.
0 samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 
62, poz. 558, N r 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; 
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. 
N r 180, poz. 1111) oraz art. 7a ustaw y z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu
1 prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz. 123; z 2002r. Nr 41, poz. 364, 
z 2003r. 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, 
poz. 2598; z 2005r. 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111; z 2006r. Nr 227, poz. 1658; z 2009r. Nr 
62, poz. 504) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1 . 1 .  Celem uhonorowania i promowania dorobku kulturowego Powiatu Łowickiego oraz 
zaktywizowania społeczności do działań w szeroko pojętych dziedzinach kultury, ustanawia się 
Nagrodę „Łowicka Róża”, zwaną dalej nagrodą.

2. Nagrodąjest statuetka z brązu, której wzór określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Nagroda jest wyrazem szczególnego wyróżnienia znaczących osiągnięć w twórczości 
artystycznej, upowszechniania działalności kulturalnej oraz ochrony dóbr kultury.

§ 3 . Zasady przyznaw ania nagrody określa Regulamin przyznawania Nagrody „Łowicka 
R óża” za osiągnięcia w dziedzinie tw órczości artystycznej, upowszechniania działalności 
kulturalnej oraz ochrony dóbr kultury, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 5 . U chw ała  w chodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady 
Powiatu .{^MfcjUego

Marcin Kosiorek
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Róża łow icka

Załącznik n r  1
do Uchwały Nr XLIV/331/2009 
Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia 21 grudnia 2009 r. 
Zalacznikl.jpg
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIV/331/2009 
Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia 21 grudnia 2009 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY „ŁOWICKA RÓŻA”

§ 1. Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

1) twórczości artystycznej,

2) upowszechniania kultury,

3) ochrony dóbr kultury.

§ 2. 1. L aureatów  nagrody  spośród zgłoszonych kandydatów wybiera Kapituła Nagrody 
„Łowicka Róża”, zwana dalej Kapitułą.

2. Kapitułę i jej skład osobow y powołuje, na wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, 
Turystyki, Młodzieży i Promocji, Rada Powiatu Łowickiego w drodze odrębnej uchwały.

3. W skład Kapituły wchodzi 6 osób:

1) jeden przedstawiciel Zarządu Powiatu Łowickiego,

2) trzech radnych Rady Pow iatu Łowickiego z Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, 
Młodzieży i Promocji,

3) dwie osoby związane z działalnością kulturalną.

4. Przewodniczącego powołuje Kapituła spośród swoich członków.
5. K a p itu ła  podejm uje  decyzje zw ykłą w iększością  głosów w głosowaniu jaw nym , 

w obecności co najmniej połowy swojego składu.
6. W p rzy p a d k u  rów nej lic zb y  głosów w spraw ach proceduralnych decyduje głos 

Przewodniczącego Kapituły.
7. Kapituła dokonuje wyboru laureatów w terminie do dnia 15 marca.
8. Decyzja Kapituły ma charakter uznaniowy i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 3. 1. Nagrody przyznawane są raz w roku, nie więcej niż po jednej w  każdej z kategorii.
2. W danym roku można zostać laureatem nagrody w tylko jednej z kategorii.
3. Podm iot ju ż  nagrodzony może otrzymać koleją nagrodę w tej samej kategorii po upływie 

3 lat.
4. D la podtrzym ania prestiżu i znaczenia nagrody Kapituła może przyznać nagrody tylko 

w niektórych kategoriach, bądź nie przyznać żadnej nagrody w danym roku.

§ 4 . 1. W n io sk i o p r z y z n a n ie  n a g ro d y  m ożna składać w Sekretariacie Starostwa
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Powiatowego w Łowiczu od dnia 2 stycznia do dnia 15 lutego każdego roku.
2. Wniosek powinien zawierać:

1) informacje o kandydacie do nagrody: imię i nazwisko osoby fizycznej / nazwę podmiotu / 
instytucji, adres,

2) określenie kategorii, w  której nagroda miałaby zostać przyznana,

3) inform acje o przebiegu działalności albo pracy kandydata, opis osiągnięć uzasadniających 
otrzym anie nagrody oraz dokum enty je  potwierdzające, informacje o uzyskaniu innych 
nagród, ewentualnie opinie, bądź rekomendacje,

4) szczegółowe uzasadnienie wniosku,

5) informacje o podmiocie składającym wniosek: imię i nazwisko / nazwę podmiotu / instytucji, 
adres.

3. Wzór wniosku stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.
4. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać:

1) mieszkańcy Powiatu Łowickiego w liczbie co najmniej 50 osób,

2) organy jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Łowickiego,

3) instytucje  kultury , związki i stow arzyszenia społeczno -  kulturalne, inne podm ioty 
prowadzące działalność kulturalną na terenie Powiatu Łowickiego.

5. Wnioskodawca może dokonać zgłoszenia tylko jednego kandydata w danej kategorii.
6. W przypadku stw ierdzenia, iż wniosek nie zawiera wszystkich danych wnioskodawca 

zostanie w ezw any przez Kapitułę do j ego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
powiadomienia.

7. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia go po terminie

2) cofnięcia przez wnioskodawcę

3) w razie nieuzupełnienia danych, o których mowa w ust.6

8. Inform acje o m ożliw ości składania wniosków o przyznanie nagrody podawane są do 
w iadom ości publicznej co najm niej na 2 m iesiące przed  upływem term inu ich składania. 
Inform ację zam ieszcza się na tab licy  ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz na 
stronie internetowej Powiatu Łowickiego www.lowickie.eu.

Załącznik n r  3
do Uchwały Nr XLIV/331/2009
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Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia 21 grudnia 2009 r. 
Zalacznik3.doc

załącznik do regulam inu
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Załącznik do Regulaminu 
przyznawania nagrody „Łowicka 
Róża”

Wniosek o przyznanie Nagrody „Łowicka Róża”

w kategorii................................................................

1. informacje o kandydacie do nagrody:
a. imię, nazwisko / nazwę podmiotu / instytucji

b. adres

2. informacje o przebiegu działalności albo pracy kandydata, opis osiągnięć uzasadniających 
otrzymanie nagrody:

3. informacje o uzyskaniu innych nagród:

4. szczegółowe uzasadnienie wniosku:

5. informacje o podmiocie składającym wniosek :
a. imię, nazwisko / nazwa podmiotu/ instytucji

b. adres

6. Dane osoby do kontaktu: 
a. imię i nazwisko

b. adres

c. telefon, e-mail

(Podpis wnioskodawcy)* (Data)

W przypadku, gdy wnioskodawcą są mieszkańcy Powiatu Łowickiego, wniosek winien 
zawierać dane personalne i podpisy wszystkich osób składających wniosek.


