UCHWAŁA NR 8/28/2019
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie ustanowienia Nagród Starosty Siedleckiego
Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 21 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2018 poz. 995 z późń. zm) Zarząd Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje:
§ 1.
Uznając potrzebę nagradzania szczególnie zasłużonych dla Powiatu Siedleckiego ustanawia się Nagrody
Starosty Siedleckiego: Honorowe i Zwyczajne.
§ 2.
Procedury przyznawania Nagrody Starosty Siedleckiego określa „Regulamin Konkursu Nagroda Starosty
Siedleckiego” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.
Realizację uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.
§ 4.
Traci moc uchwała nr 9/16/2011 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie
ustanowienia Nagród Starosty Siedleckiego z późniejszymi zmianami.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
Karol Tchórzewski
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Załączniki do uchwały Nr 8/28/2019
Zarządu Powiatu w Siedlcach
z dnia 6 lutego 2019 r.

Załącznik nr 1
REGULAMIN KONKURSU
NAGRODA
STAROSTY SIEDLECKIEGO
1. Nagrodę Starosty Siedleckiego nadaje się osobom fizycznym, wyróżniającym się w działalności na rzecz
Powiatu Siedleckiego i jego mieszkańców.
2. Konkurs organizowany jest corocznie.
3. W ramach konkursu przyznawane są Nagrody Zwyczajne i Honorowe Starosty Siedleckiego.
4. Nagrody Zwyczajne przyznawane są w dziedzinach:
1) działalność gospodarcza,
2) działalność społeczna, samorządowa i ofiarność w służbie publicznej.
5. Dziedzinę w jakiej ma być przyznana nagroda określa wnioskodawca.
6. Nagrodę Zwyczajną stanowi:
1) w przypadku określonym w ust. 4 pkt 1 statuetka w połączeniu z dyplomem,
2) w przypadku określonym w ust. 4 pkt 2, statuetka w połączeniu z dyplomem i nagrodą pieniężną.
7. Nagroda Honorowa przyznawana jest osobiście przez Starostę Siedleckiego, osobie szczególnie zasłużonej
dla promocji i wspierania rozwoju Powiatu.
8. Nagrodę Honorową stanowi statuetka wraz z dyplomem.
9. Wniosek o nadanie Nagrody Zwyczajnej i Honorowej Starosty Siedleckiego mogą składać:
1) mieszkańcy Powiatu Siedleckiego i Miasta Siedlce,
2) organy wykonawcze jednostek samorządu gminnego z terenu Powiatu,
3) instytucje działające i obsługujące ludność zamieszkującą na obszarze działania Powiatu,
4) organizacje i stowarzyszenia działające na terenie Powiatu.
10. Każde zgłoszenie powinno być przedstawione na osobnym formularzu, według wzoru wniosku
stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu.
11. Formularz powinien być wypełniony czytelnie i zawierać zwięzły opis zasług kandydata i charakterystykę
jego osiągnięć będących podstawą zgłoszenia kandydatury.
12. Dodatkowe materiały dołączone do wniosku, nie podlegają zwrotowi.
13. Wnioski o nadanie Nagrody w edycji za rok poprzedni należy złożyć do 31 marca danego roku, w którym
ogłoszono konkurs.
14. Wniosek należy złożyć w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs Nagroda Starosty
Siedleckiego”:
1) osobiście
w kancelarii
Starostwa
Powiatowego
w Siedlcach
ul.
Piłsudskiego
40,
08 – 110 Siedlce;
2) lub drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Siedlcach ul. Piłsudskiego 40, 08 – 110 Siedlce.
15. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
16. Zgłoszenia złożone po terminie składania wniosków, nie będą rozpatrywane.
17. Nagroda w bieżącym roku przyznawana jest za działalność za rok/ lata poprzednie w roku następującym po
roku, za który ma być przyznawana nagroda.
18. Wysokość nagrody pieniężnej dla Nagrody Zwyczajnej Starosty Siedleckiego określa Zarząd Powiatu
w Siedlcach.
19. Nagrody dla Laureatów wypłacane są w kwocie netto, po potrąceniu należnego podatku dochodowego oraz
innych wymaganych przepisami prawa świadczeń.
20. Kapitułę Nagrody Zwyczajnej stanowi Zarząd Powiatu w Siedlcach.
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21. Kapituła Nagrody Zwyczajnej rozpatrzy złożone w danej edycji wnioski i przyzna Nagrody Zwyczajne
Starosty Siedleckiego do 30 kwietnia danego roku.
22. Nagroda Zwyczajna nadawana jest przez Kapitułę w głosowaniu tajnym lub jawnym.
23. W posiedzeniu Kapituły może uczestniczyć Przewodniczący Rady Powiatu z głosem doradczym.
24. Nagroda Starosty Siedleckiego może być przyznana danej osobie tylko jeden raz.
25. Czynności organizacyjne związane z nadaniem Nagrody Starosty Siedleckiego wraz z rejestrem
przyznanych nagród prowadzi Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
26. Nagrody Starosty Siedleckiego wręczane są przez Starostę na najbliższej sesji Rady Powiatu odbywającej
się po ich przyznaniu.
27. Lista Laureatów podawana jest do wiadomości publicznej na stronach internetowych, w tym na stronie
Powiatu Siedleckiego www.powiatsiedlecki.pl .

Starosta
Karol Tchórzewski
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Załącznik nr 1 do Załącznika nr 1
WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY DO NAGRODY STAROSTY SIEDLECKIEGO
KANDYDAT:
Imię i nazwisko/Nazwa
zgłaszanego podmiotu:
Data i miejsce urodzenia/
Data i miejsce utworzenia
podmiotu:
Adres: Kod/Miejscowość
Adres: Ulica/Nr domu/Nr
lokalu
Telefon/fax:
e-mail:
Miejsce pracy:
NOTKA BIOGRAFICZNA KANDYDATA/PODMIOTU:
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UZASADNIENIE WNIOSKU Z CHARAKTERYSTYKĄ OSIĄGNIĘĆ ZGŁASZANEGO
KANDYDATA/PODMIOTU: (ze szczególnym uwzględnieniem zasług na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Siedleckiego
wykraczających poza podstawowe obowiązki zawodowe Kandydata)

Posiadane nagrody,
wyróżnienia, odznaczenia:

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY KANDYDATA:
Nazwa podmiotu
zgłaszającego

Osoba/y upoważniona/e do
reprezentowania podmiotu
zgłaszającego (imię, nazwisko,
funkcja)
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Imię i nazwisko oraz
telefon osoby do kontaktów
roboczych

OŚWIADCZENIA KANDYDATA:
Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu Nagroda Starosty Siedleckiego i akceptuję jego
warunki.
........................................................
(data i podpis Kandydata)
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, informacje zawarte w uzasadnieniu
wniosku zgłoszeniowego i wizerunku (zdjęcia) na stronach internetowych m.in. www.powiatsiedlecki.pl , w lokalnej
prasie i mediach, w broszurach i artykułach, promujących Konkurs Nagroda Starosty Siedleckiego.

........................................................
(data i podpis Kandydata)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we „Wniosku zgłoszeniowym do konkursu Nagrody
Starosty Siedleckiego” dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1).
........................................................
(data i podpis Kandydata)
Uprzejmie informuję, że:
I.Administratorem danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Siedlcach jest Starosta Siedlecki, adres: ul.
Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce, adres e-mail: starostwo@powiatsiedlecki.pl , tel. 25 644 72 16.
II.Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą w sprawach związanych
z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia 2016/679
można skontaktować się telefonicznie tel. 25 644 72 16, pisząc na adres e-mail: iod@powiatsiedlecki.pl lub adres siedziby
wskazany w pkt. I.
III.Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane w celu nagrodzenia osób fizycznych wyróżniających się w działalności na rzecz Powiatu
Siedleckiego i jego mieszkańców (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
IV.Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom realizującym wskazane zadania w zakresie opodatkowania i oskładkowania
należnego wynagrodzenia.
V.Okres przechowywania danych
Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt. III będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
VI.Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje:
a.prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b.prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
c.prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
d.prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem
e.prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
VII.Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych jest nieprzyznanie nagrody kandydatowi.
VIII.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa
w art. 22 ust. 1 i 4.
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