
UCHWAŁA NR 428/2018 

ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 10 kwietnia 2018 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród starosty nowodworskiego 

za szczególne osiągnięcia. 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, 7, 8 i 21 oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) 

Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się Regulamin przyznawania nagród starosty nowodworskiego dla osób fizycznych, 

które swoją postawą lub osiągnięciami przyczyniają się do promocji powiatu nowodworskiego, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Podpisy Członków Zarządu Powiatu: 

 

/-/ Magdalena Biernacka  
Przewodniczący Zarządu Powiatu 

 

 

/-/ Paweł Calak  
Wicestarosta 

 

 

/-/ Anna Maliszewska  
Członek Zarządu Powiatu  

 

 

/-/ Radosław Kasiak  
Członek Zarządu Powiatu  

 

 

/-/ Dariusz Tabęcki  
Członek Zarządu Powiatu  

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

do Uchwały nr 428/2018 

Zarządu Powiatu Nowodworskiego  

z dnia 10 kwietnia 2018 r. 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD STAROSTY NOWODWORSKIEGO 

 

§1. Niniejszy regulamin określa warunki i tryb przyznawania nagród starosty nowodworskiego 

dla osób fizycznych, które swoją postawą lub osiągnięciami przyczyniają się do promocji 

powiatu nowodworskiego. 

§2. 1. Osobom fizycznym, o których mowa w § 1 z budżetu powiatu nowodworskiego mogą 

być przyznane nagrody pieniężne za szczególne osiągnięcia w następujących kategoriach: 

1) ochrona zdrowia; 

2) kultura i sztuka; 

3) kultura fizyczna i sport; 

4) ofiarność i odwaga; 

5) nauka. 

2. Nagroda może być przyznana za całokształt działalności lub realizację określonego 

przedsięwzięcia. 

§3. 1. Nagroda może być przyznana z inicjatywy własnej starosty lub na wniosek: 

1) przewodniczącego Rady Powiatu Nowodworskiego; 

2) członka Zarządu Powiatu Nowodworskiego; 

3) przewodniczącego Komisji Rady Powiatu Nowodworskiego; 

4) wójta gminy lub burmistrza miasta z terenu powiatu nowodworskiego; 

5) kierownika jednostki organizacyjnej powiatu nowodworskiego; 

6) podmiotów pozarządowych działających na terenie powiatu nowodworskiego. 

2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i powinien zawierać: 

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

2) dane kandydata, w tym: imię i nazwisko / nazwę instytucji kandydata do nagrody, 

dokładny adres kandydata oraz telefon kontaktowy; 

3) dane wnioskodawcy, w tym: nazwę wnioskodawcy, dokładny adres i telefon 

kontaktowy; 

4) informację o szczególnych osiągnięciach lub informację dotyczącą całokształtu 

dotychczasowej działalności na rzecz rozwoju i promocji powiatu 

nowodworskiego, z które nagroda ma być przyznana; 

5) informację o dotychczas przyznanych nagrodach, odznaczeniach, wyróżnieniach; 

6) uzasadnienie wniosku; 



7) datę oraz podpis wnioskodawcy. 

3. Wniosek należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Starostwa Powiatowego 

w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. I. Paderewskiego 1 b, 05-100 Nowy Dwór 

Mazowiecki. 

4. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) wycofania przez wnioskodawcę; 

2) niezastosowania wniosku wzoru określonego w załączniku do niniejszego 

regulaminu; 

3) niespełnienia wymogów formalnych. 

§4. 1. Wnioski o przyznanie nagrody opiniowane są przez komisję powołaną do tego celu przez 

starostę nowodworskiego. 

2. Komisja składa się z: 

1) starosty nowodworskiego; 

2) wicestarosty nowodworskiego; 

3) sekretarza powiatu; 

4) skarbnika powiatu; 

5) kierownika Zespołu Promocji i Spraw Społecznych, lub osoby go zastępującej; 

6) kierownika komórki organizacyjnej Starostwa, właściwej merytorycznie do oceny 

wniosku w zależności od kategorii nagrody.  

3. Przewodniczącym Komisji jest starosta nowodworski. W przypadku jego nieobecności 

zastępuje go wyznaczony przez niego członek Zarządu Powiatu Nowodworskiego. 

4. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący. 

5. Do zadań Komisji należy rozpatrywanie i opiniowanie wniosków. 

6. Z czynności podjętych przez Komisję sporządzany jest protokół. 

§5. 1. Wnioski oceniane są przez Komisję w oparciu o następujące kryteria: 

1) wpływ działalności na promocję i rozwój powiatu; 

2) innowacyjność działania; 

3) cykliczność działań; 

4) ukierunkowanie działania na osiągnięcie celów społecznych; 

5) rangę osiągnięć. 

2. Decyzje Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym większością głosów obecnych 

na posiedzeniu członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

Przewodniczącego Komisji. 

3. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie. 

§6. 1. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej, a ich wysokość nie może przekroczyć 



2 000,00 zł brutto dla jednej osoby. 

2. Decyzję o miejscu i terminie wręczenia nagrody podejmuje starosta nowodworski przy 

uwzględnieniu propozycji Komisji.  

§7. Informację o laureatach nagrody wraz z uzasadnieniem ich przyznania zamieszcza się na 

stronie internetowej powiatu nowodworskiego www.nowodworski.pl. 

§8. Obsługę organizacyjno – techniczną pracy Komisji oraz wręczania nagród prowadzi Zespół 

Promocji i Spraw Społecznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nowodworski.pl/


Załącznik do regulaminu  

przyznawania nagród  

starosty nowodworskiego 

  

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY STAROSTY NOWODWORSKIEGO 

 

1. DANE O KANDYDACIE DO NAGRODY  

 

Imię i nazwisko / adres zamieszkania / telefon kontaktowy 

 

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

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

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

 

Nazwa instytucji / siedziba instytucji  

 

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

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

 

Kategoria  

 

 ochrona zdrowia 

 kultura i sztuka 

 kultura fizyczna i sport 

 ofiarność i odwaga 

 nauka 

 

Informacja o szczególnych osiągnięciach lub dotychczasowej działalności na rzecz rozwoju 

i promocji powiatu 

 

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

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

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

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

 

Dotychczasowe nagrody / odznaczenia / wyróżnienia 

 

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

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

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

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

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

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

 



2. DANE WNIOSKODAWCY 

 

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

 

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

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

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

 

…………………………………, tel. …………………………… 

 

Uzasadnienie wniosku 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

 

 

3. OPINIA KOMISJI 

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

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

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

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

 

……………………... 

/Data posiedzenia Komisji/ 

    …………………………………………………….. 

    …………………………………………………….. 

   …………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

 

     /Podpis członków Komisji/ 

 

 

 

 

 



4. DECYZJA STAROSTY NOWODWORSKIEGO 

 

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

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

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

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

 

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

        /data/                                                                                /podpis Starosty Nowodworskiego/ 


