
 

UCHWAŁA NR 475/2018 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

 

w sprawie: regulaminu przyznawania Nagrody Starosty Nowodworskiego. 

 

 Na podstawie § 71 ust. 5 Załącznika do Uchwały Nr XLI/263/2018 Rady Powiatu  

w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu 

Nowodworskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 1325) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Uchwala się regulamin przyznawania Nagrody Starosty Nowodworskiego stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Traci moc Uchwała Nr 290/2013 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia  

7 lutego 2013 roku w sprawie: regulaminu przyznawania Nagrody Starosty Nowodworskiego. 

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Starosta Nowodworski 

(-) 

Zbigniew Ptak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

             
 



Załącznik do Uchwały  Nr 475/2018 

       Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

       z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

 

 

Regulamin przyznawania Nagrody Starosty Nowodworskiego 
 

Zasady ogólne 

 

§ 1. 

 

1. Nagroda Starosty Nowodworskiego, zwana dalej Nagrodą, przyznawana jest w celu 

wyróżnienia osób, instytucji przyczyniających się w sposób szczególny do promocji  

i rozwoju Powiatu Nowodworskiego. 

2. Nagroda przyznawana jest w poszczególnych kategoriach: 

1) „Inicjatywa” – przyznawana za zaangażowanie w realizację zadań z zakresu 

działalności społecznej, kulturalnej, oświatowej, ochrony zdrowia, a także 

rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu,  

2) „Kreatywność” – przyznawana za zaangażowanie w  przedsięwzięcia przyczyniające 

się do popularyzacji, rozwoju i promocji Powiatu Nowodworskiego a także działań  

w dziedzinie gospodarki, turystyki, ochrony środowiska i rolnictwa,  

3) „Cichy bohater” – przyznawana za pomoc udzieloną  bezinteresownie innym 

ludziom. 

§ 2. 

 

1. Nagrodę mogą otrzymać osoby fizyczne, osoby prawne i instytucje działające na terenie 

Powiatu Nowodworskiego i poza nim. 

2. Nagroda przyznawana jest raz do roku dla nie więcej niż łącznie 5 spośród podmiotów 

wymienionych w ust. 1. W szczególnych przypadkach Starosta może udzielić więcej niż  

5 nagród. 

3. Każdego roku przyznaje się w kategorii „Cichy bohater” jedną Nagrodę, w pozostałych 

kategoriach do dwóch Nagród.  

4. Starosta przyznaje nagrody w postaci pamiątkowego medalu wykonanego z mosiądzu  

i bursztynu oraz dyplomu. 

 

§ 3. 

 

1. Nagroda może być przyznana na wniosek: instytucji, organizacji pozarządowych, osób 

fizycznych, osób prawnych.  

2. Wniosek o przyznanie Nagrody został określony w załączniku do niniejszego regulaminu 

i powinien zawierać:  

1) właściwie zaznaczoną kategorię, do której kandydat jest zgłaszany, 

2) dane kandydata: imię i nazwisko/nazwę instytucji, osoby prawnej, adres, telefon 

kontaktowy, 

3) dane wnioskodawcy: imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy, dokładny adres, telefon 

kontaktowy 

4) datę urodzenia/datę założenia instytucji, osoby prawnej. 



5) dotychczasowe nagrody, wyróżnienia, odznaczenia, 

6) uzasadnienie  wniosku. 

3. Wniosek nie spełniający wymogów lub złożony po terminie nie będzie rozpatrywany. 

4. Wniosek należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim,  

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy  Dwór  Gdański  do dnia 30 kwietnia 

każdego roku. 

 

      § 4. 

 

1. Nagrodę przyznaje Starosta po zasięgnięciu opinii Komisji w skład której wchodzą: 

1) Typowany corocznie członek komisji przez Radę Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim, 

2) Wicestarosta Nowodworski, 

3) Sekretarz Powiatu, 

4) Wytypowany pracownik Starostwa, 

2. Komisja przedkłada Staroście opinię odnośnie kandydatów do nagrody, do końca maja 

danego roku. 

 

§ 5. 

 

1. Wręczenie Nagród odbywać się będzie podczas: 

1) ważnych uroczystości, obchodów świąt państwowych, bądź samorządowych, 

2) zorganizowanych z tej okazji odrębnych uroczystości. 

 

§ 6. 

 

Wyróżnionych Nagrodą Starosty Nowodworskiego wpisuje się do Kroniki Powiatu     

Nowodworskiego. 

 

§ 7. 

 

O przyznaniu Nagród informuje się mieszkańców Powiatu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

 

 

 
Starosta Nowodworski 

(-) 

Zbigniew Ptak 

 

 

 

 

 
 



 

Uzasadnienie 

 

W związku z utratą mocy Uchwały Nr XIII/86/2015 Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Nowodworskiego, 

Regulamin przyznawania Nagrody Starosty Nowodworskiego utracił podstawę prawną. 

Wobec powyższego należy przyjąć nowy Regulaminu przyznawania Nagrody Starosty 

Nowodworskiego. 

Przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, zgodny 

jest z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, obszar 

priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2 Wartościowy kapitał  

społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej 

społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

 

 

 

Starosta Nowodworski 

(-) 

Zbigniew Ptak 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Regulaminu 

przyznawania Nagrody Starosty Nowodworskiego 

 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE NAGRODY STAROSTY NOWODWORSKIEGO 

 

 

1.DANE O KANDYDACIE DO NAGRODY  

Imię i nazwisko/nazwa instytucji .............................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania/siedziba instytucji ……………………………………………………… 

..........................................................................................., tel. ………………………………… 

Kategoria ………………………………………………………………………………………. 

Data urodzenia/data założenia instytucji ................................................................................. 

Dotychczasowe nagrody/wyróżnienia ……………………………………………………….. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

2.DANE WNIOSKODAWCY 

Nazwa/imię i nazwisko/wnioskodawcy: ………………………………….…………………….    

…………………………………………………………………….…………………………….. 

Adres: kod: ………….., miejscowość: ……………………………..,  ul……..……………….. 

……………………..………………, tel. …………………………… 

 

 

………………..……………           ……………………………… 
         /miejscowość, data/                         /podpis wnioskodawcy/ 

 

Uzasadnienie Wniosku ………………………………………………………………………... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 



....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………...…… 

 

3.OPINIA KOMISJI 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………..……………….…… 

…………………………………………………………………………………...……………… 

 

 

……………………... .    …………………………………………… 

/Data posiedzenia Komisji/ 

       …………………………………………… 

        

       …………………………………………… 

 

       …………………………………………… 

            /Podpis członków Komisji/ 

 

 
DECYZJA STAROSTY NOWODWORSKIEGO 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………….      ……………………..…………….. 
            /data/             /podpis Starosty Nowodworskiego/ 


