
 

UCHWAŁA NR 24/2019 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 26 marca 2019 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) zmienionego Uchwałą Nr 

XLVI/304/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 26 września 2018 r.  

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowodworskiego (Dz. Urz. Woj. Pom z 2018 r. poz. 

3937) uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Uchwala się regulamin przyznawania Nagrody Starosty Nowodworskiego stanowiącego 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Traci moc Uchwała Nr 475/2018 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia  

25 kwietnia 2018 r. w sprawie: regulaminu przyznawania Nagrody Starosty 

Nowodworskiego. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   Starosta 

        (-) 

Jacek Gross 

 

 

 

 

 

 

 

      



 
 

UZASADNIENIE 

  

Nowy Regulamin przyznawania Nagrody Starosty Nowodworskiego uszczegóławia 

zapisy dotyczące możliwości ilości przyznawanych Nagród, a także listę podmiotów 

mogących wnioskować o przyznanie Nagrody. Ze względu na zmianę przepisów dotyczących 

ochrony danych osobowych, Regulamin został uzupełniony o zgody wnioskodawcy oraz 

osoby nominowanej do nagrodzenia do przetwarzania danych osobowych. Pozostałe zapisy 

Regulaminu pozostają w zgodzie ze Statutem Powiatu Nowodworskiego.  

Przedstawiony projekt uchwały Zarządu 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 

        (-) 

Jacek Gross 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik do Uchwały Nr 24/2019 Zarządu Powiatu  

w Nowym Dworze Gdańskim  

 z dnia 26 marca 2019 r. 

 

Regulamin przyznawania Nagrody Starosty Nowodworskiego 

 

§ 1 

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

za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Nowodworskiego. 

2. Nagroda ma na celu wyróżnienie osób fizycznych, osób prawnych i instytucji które    

w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju i promocji Powiatu 

Nowodworskiego w ramach działalności z zakresu m.in.: inicjatywy społecznej, 

kultury, edukacji, ochrony zdrowia, przedsiębiorczości, turystyki, ochrony 

środowiska, rolnictwa, kultury fizycznej i sportu. 

 

§ 2 

1. O ilości przyznanych nagród w danym roku  decyduje Starosta. W uzasadnionych 

przypadkach (brak złożonych wniosków lub negatywna decyzja Starosty) Nagrody  

w danym roku nie są przyznawane. 

2. Nagroda ma charakter honorowy, nie wiąże się z gratyfikacją finansową. 

 

§ 3 

1. Nagroda może być przyznana na wniosek: 

1) organów administracji samorządowej,  

2) instytucji, 

3) organizacji pozarządowych, 

4) osób fizycznych, 

5) osób prawnych, 

6) przedsiębiorstw. 

2. Nagroda może być również przyznana z inicjatywy własnej Starosty 

Nowodworskiego. 

 

§ 4 

1. Wniosek o przyznanie Nagrody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do Nagrody, którą należy 

złożyć wraz z wnioskiem w przypadku ubiegania się o Nagrodę dla osoby fizycznej, 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy, którą należy złożyć wraz 

z wnioskiem w przypadku, gdy wnioskującym jest osoba fizyczna,  stanowi załącznik     

nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

4. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Wnioski należy składać do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim,    

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański do dnia 31 sierpnia 

każdego roku. 

 

 

 



 

§ 5 

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 kandydatury do nagrody do końca 

września danego roku. 

3. Członkowie komisji pełnią swoją funkcję społecznie. 

 

§ 6 

1. Wręczenie Nagrody może odbywać się podczas: 

1) ważnych uroczystości, obchodów świąt państwowych bądź samorządowych, 

2) uroczystej sesji Rady Powiatu, 

3) zorganizowanej z tej okazji odrębnej uroczystości. 

2. Laureaci mają prawo do upowszechniania informacji o otrzymanej Nagrodzie oraz 

wykorzystania jej wizerunku we wszelkich materiałach informacyjnych, 

reklamowych, akcjach promocyjnych, imprezach targowych  i wystawienniczych.  

 

   Starosta 

        (-) 

Jacek Gross 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania  

Nagrody Starosty Nowodworskiego, 

 stanowiącego załącznik do  

Uchwały Nr 24/2019 Zarządu Powiatu  

w Nowym Dworze Gdańskim  

 z dnia 26 marca 2019 r. 

 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE NAGRODY STAROSTY NOWODWORSKIEGO 

 

1. DANE O KANDYDACIE DO NAGRODY 

 

Imię i nazwisko/ nazwa instytucji: 

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

Adres zamieszkania/siedziba instytucji: 

………………………………………………………………………………………….. 

Tel:....................................................... 

Data urodzenia/data założenia instytucji: 

………………………………………………………………………………………….. 

Dotychczasowe nagrody/wyróżnienia: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2. DANE WNIOSKODAWCY: 

 

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

    

Adres/siedziba  

wnioskodawcy:………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

…………………       ……………… 

/miejscowość, data/                 /podpis wnioskodawcy/ 

 

 

Uzasadnienie wniosku: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3. OPINIA KOMISJI 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………….    …………………………… 

/data posiedzenia Komisji/  

        …………………………… 

 

        …………………………… 

          

        ……………………………. 

                  /Podpisy członków Komisji/ 

 

 

 

DECYZJA STAROSTY NOWODWORSKIEGO 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

………………….     …………………………………… 

        /data/       /podpis Starosty Nowodworskiego/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania  

 Nagrody Starosty Nowodworskiego, 

 stanowiącego załącznik  

do Uchwały Nr 24/2019 Zarządu Powiatu  

w Nowym Dworze Gdańskim   

z dnia 26 marca 2019 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie umożliwiającym wzięcie 

udziału w procedurze przyznania Nagrody Starosty Nowodworskiego zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach 

niezbędnych do przeprowadzenia procedury przyznawania Nagrody Starosty Nowodworskiego. 

……………………………….. 

                            (data, podpis) 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, ul. 

gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury przyznawania Nagrody Starosty 

Nowodworskiego. 

4.  Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

5.  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane 

osobowe w imieniu Administratora.  

7.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

-  żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych. 

-  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak 

możliwości złożenia wniosku o przyznanie Nagrody Starosty Nowodworskiego. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 

decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 

stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 

________________________ 

podpis   

 

mailto:inspektor@cbi24.pl


 

Załącznik nr 3 do Regulaminu  

         przyznawania Nagrody Starosty Nowodworskiego, 

 stanowiącego załącznik do  

Uchwały Nr 24/2019 Zarządu Powiatu  

w Nowym Dworze Gdańskim  z dnia 26 marca 2019 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie umożliwiającym złożenie 

wniosku o przyznanie Nagrody Starosty Nowodworskiego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach 

niezbędnych do przeprowadzenia procedury przyznawania Nagrody Starosty Nowodworskiego. 

……………………………….. 

                            (data, podpis) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, ul. 

gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury przyznawania Nagrody Starosty 

Nowodworskiego. 

4.  Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

5.  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

6.  Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane 

osobowe w imieniu Administratora.  

7.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

-  żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych. 

-  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak 

możliwości złożenia wniosku o przyznanie Nagrody Starosty Nowodworskiego. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 

decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 

stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 

________________________ 

podpis   

mailto:inspektor@cbi24.pl

