
UCHWAŁA NR XLV11/312/2013 
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 27 grudnia 2013 r.

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

Na podstawie art.. 4 ust. I pkt 7 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U. z2013r„ poz. 595, zm. Dz.U. z2013r., poz. 645) oraz art. 7a ustawy zdnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z20I2r., poz. 406) Rada Powiatu Łowickiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/331/2009 Rady Powiatu Łowickiego zdnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie 
ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody „Łowicka Róża” zmienia się wzór statuetki określony 
w załączniku nr 1, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Regulaminie przyznawania Nagrody „Łowicka Róża” stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr 
XLIV/33 1/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu 
przyznawania Nagrody „Łowicka Róża” wprowadza się następujące zmiany:

1 . w § 4 ust. 2 dodaje się punkt 6, który otrzymuje brzmienie: "6) wyrażenie zgody przez kandydata na
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu o Nagrodę „Łowicka Róża”;"

2. w § 4 dodaje się ust. 9, który otrzymuje brzmienie: "9. Złożenie wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy/wnioskodawców dla potrzeb konkursu o Nagrodę
„Łowicka Róża”;"

3. Wzór wniosku o przyznanie Nagrody „Łowicka Róża” stanowiący załącznik do Regulaminu przyznawania 
Nagrody „Łowicka Róża” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 4. Uchwala wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Krzysztof Górski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI1/312/2013 

Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 27 grudnia 2013 r.

Róża Łowicka

Na cokole statuetki będzie umieszczona tabliczka z napisem: Nagroda „Łowicka Róża” oraz rokiem jej
przyznania.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI1/312/2013 

Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 27 grudnia 2013 r.

w kategorii
Wniosek o przyznanie Nagrody „Łowicka Róża”

1. Informacje o kandydacie do nagrody:

a. imię i nazwisko / nazwa 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. Wyrażenie zgody przez kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu o Nagrodę 
„Łowicka Róża”:

Wyrażani zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu o Nagrodę „Łowicka 
Róża "  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. ( Dz. U z 2002r., Nr 101, poz. 
926 ze zm.) a w przypadku otrzymania nagrody wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku 
i moich danych osobowych przez Powiat Łowicki m.in. poprzez umieszczenie na stronie internetowej Starostwa 
Powiatowego w Łowiczu, w mediach, publikacjach w zakresie dotyczącym przyznania Nagrody „Łowicka 
Róża

Data i podpis kandydata

6. Informacje o podmiocie składającym wniosek* : 

a. imię i nazwisko / nazwa podmiotu / instytucji

b. adres
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7. Dane osoby do kontaktu: 

a. imię i nazwisko

b. adres

c. telefon, e- mail

Złożenie wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 
wnioskodawcy/wnioskodawców dla potrzeb konkursu o Nagrodę „Łowicka Róża”.

(Podpis wnioskodawcy)* (Data)

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