
UCHWAŁA NR XLIV/332/2009 
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 21 grudnia 2009 r.

w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania „Nagrody im. Władysława
Grabskiego”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21 i art. 12 u st.l ustawy z dnia 5 czerwca 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, Nr 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. 
Nr 180, poz. 1111) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1 .1 .  Celem uhonorowania i promowania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
1 przedsiębiorczości na Ziemi Łowickiej, ustanawia się „Nagrodę im. Władysława Grabskiego”, 
zwaną dalej Nagrodą.

2. Wzór Nagrody określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zasady przyznawania nagrody określa Regulamin przyznawania „Nagrody im. 
Władysława Grabskiego”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVIII/115/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 maja 2004 
roku w sprawie ustanowienia medalu im. Władysława Grabskiego „Za Zasługi Dla Ziemi 
Łowickiej” oraz powołania Kapituły Medalu (zm.: Uchwałą Nr XXVI/170/2005 Rady Powiatu 
Łowickiego z dnia 28 lutego 2005 roku)

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

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

Przewodniczący Rady 
Powiatu/Łfo4wckiego
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Projekt Grabskiego

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIV/332/2009 
Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia 21 grudnia 2009 r. 
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIV/332/2009 
Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia 21 grudnia 2009 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA „NAGRODY IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO”

§ 1. 1. Nagroda jest wyrazem szczególnego wyróżnienia znaczących osiągnięć osób 
fizycznych i innych podm iotów w ich działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego i przedsiębiorczości na Ziemi Łowickiej.

2. Kandydatami do nagrody nie mogą być podmioty, których założycielami, fundatorami lub 
udziałowcami są: władza publiczna (rządowa lub samorządowa) lub jakiekolwiek jej struktury.

§ 2 .1 . Laureatów nagrody spośród zgłoszonych kandydatów wybiera Kapituła „Nagrody im. 
Władysława Grabskiego”, zwana dalej Kapitułą.

2. Kapitułę i jej skład osobowy powołuje Zarząd Powiatu Łowickiego w drodze odrębnej 
uchwały.

3. W skład Kapituły wchodzi 6 osób:

1) dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Łowickiego, w tym jako Przewodniczący Kapituły 
jeden z Członków Zarządu Powiatu,

2) dwóch radnych Rady Powiatu Łowickiego z Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, 
Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

3) dwie osoby związane z działalnością społeczną lub zawodowąw dziedzinach, za które 
przysługuje nagroda.

4. K apituła 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 dokonuje wyboru laureatów w terminie do dnia 15 marca.
7. Decyzja Kapituły ma charakter uznaniowy i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 3. 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. Dla podtrzymania prestiżu i znaczenia nagrody Kapituła może nie przyznać nagrody 

w danym roku.

§ 4 . 1 .  W nioski o przyznanie nagrody można składać w Sekretariacie Starostwa 
Powiatowego w Łowiczu od dnia 2 stycznia do dnia 15 lutego każdego roku.

2. Wniosek powinien zawierać:
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1) informacje o kandydacie do nagrody: imię i nazwisko osoby fizycznej / nazwę podmiotu / 
instytucji, adres,

2) informacje o przebiegu działalności albo pracy kandydata, opis osiągnięć uzasadniających 
otrzymanie nagrody oraz dokumenty je potwierdzające, informacje o uzyskaniu innych 
nagród, ewentualnie opinie, bądź rekomendacje,

3) szczegółowe uzasadnienie wniosku,

4) informacje o podmiocie składającym wniosek: imię i nazwisko osoby fizycznej / 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, związki i stowarzyszenia społeczno -  gospodarcze, inne podmioty prowadzące 
działalność w dziedzinach, za które przysługuje nagroda.

5. Wnioskodawca może dokonać zgłoszenia tylko jednego kandydata.
6. W przypadku stwierdzenia, iż wniosek nie zawiera wszystkich danych wnioskodawca 

zostanie wezwany przez Kapitułę do jego 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. Informacje o możliwości składania wniosków o przyznanie nagrody podawane są do 
wiadomości publicznej co najmniej na 2 miesiące przed upływem terminu ich składania. 
Informację zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz na 
stronie internetowej Powiatu Łowickiego www.lowickie.eu.

§ 5. Laureat nagrody może zostać pozbawiony przez Kapitułę wyróżnienia w przypadku:
1. pozbawienia go praw publicznych
2. ukarania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,
3. jeśli wobec niego wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie 

kamę w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego.
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIV/332/2009 
Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia 21 grudnia 2009 r. 
Zalacznik3.doc

załącznik do regulaminu grabski
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Wniosek o przyznanie „Nagrody im. Władysława Grabskiego"

1. Informacje o kandydacie do nagrody:
a. imię i 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 i nazwisko / nazwę podmiotu / instytucji

b. adres

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

b. adres

a. telefon, mail

(Podpis wnioskodawcy)* (Data)

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


