UCHWAŁA NR X.10.2019
RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO
z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania honorowego wyróżnienia „Powiatowy Laur Kultury”.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się nowy regulamin przyznawania wyróżnienia „Powiatowy Laur Kultury” stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX.7.2016 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie
Regulaminu przyznawania honorowego wyróżnienia „Powiatowy Laur Kultury”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żagańskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Żagańskiego
Sebastian Galasiak
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Załącznik do uchwały Nr X.10.2019
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 13 grudnia 2019 r.
Regulamin
przyznawania Honorowego Wyróżnienia
„Powiatowy Laur Kultury”
I. Idea konkursu.
Konkurs ma na celu uhonorowanie osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, które
wniosły największy wkład w rozwój kultury na terenie Powiatu Żagańskiego.
Konkurs odbywa się corocznie.
II. Organizator konkursu.
1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu Żagańskiego.
2. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Starosta Żagański.
3. Starosta powołuje Przewodniczącego Kapituły oraz jej członków.
4. Kapituła konkursu powołana jest na czas trwania kadencji Rady Powiatu Żagańskiego.
5. W skład Kapituły wchodzą:
a) Przewodniczący Kapituły, który jednocześnie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu.
b) radni Powiatu Żagańskiego w liczbie czterech osób.
c) pracownicy Starostwa Powiatowego w Żaganiu w liczbie trzech osób.
d) przedstawiciele prasy maksymalnie do trzech osób.
6. Kapituła konkursu popularyzuje cele konkursu i jego laureatów.
7. Regulamin konkursu, nie może być zmieniany bez zgody Zarządu Powiatu. Kapituła może zwrócić się do
Zarządu Powiatu z propozycją dokonania zmian w regulaminie, jeżeli uzna, że istnieje taka potrzeba,
przedstawiając jednocześnie uzasadnienie proponowanych zmian.
III. Tryb zgłaszania kandydatów i wyboru laureatów konkursu.
1. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne
mające siedziby na terenie Powiatu Żagańskiego
2. Kandydować do Honorowego Wyróżnienia „Powiatowego Lauru Kultury” mogą osoby fizyczne, osoby
prawne i jednostki organizacyjne, bez względu na miejsce zamieszkania i siedzibę, które zasługują na wyróżnienie
ze względu na swoją działalność, w tym działalność społeczną, przyczyniającą się do rozwoju kultury na terenie
Powiatu Żagańskiego.
3. Kandydatów do „Powiatowego Lauru Kultury” należy zgłaszać na adres:
Powiat Żagański, ul. Dworcowa 39, 68- 100 Żagań w terminie do 20 lutego danego roku, na druku
stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
4. Wnioski składane dla osób będących radnymi powiatowymi lub pracującymi w starostwie powiatowym
w Żaganiu pozostawia się bez rozpatrzenia.
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IV. Określenie nagród
1. Kapituła Powiatowego Lauru Oświaty przyznaje raz w roku:
·Powiatowy Laur Kultury wraz z nagrodą pieniężną 2.000 złotych.
·Wyróżnienie I stopnia wraz z nagroda pieniężną 1.500 złotych.
·Wyróżnienie II stopnia wraz z nagrodą pieniężną 1000 złotych
2. Laureaci dodatkowo będą uhonorowani poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej powiatu
wraz ze zdjęciami.
3. Kapituła może przyznać wyróżnienie w formie dyplomu okolicznościowego.
4. Wzór statuetki określi Zarząd Powiatu Żagańskiego w drodze odrębnej uchwały.
5. Uroczystego wręczenia statuetki dokonuje Starosta Żagański.
6. Zarząd Powiatu może z własnej inicjatywy lub na wniosek osób trzecich pozbawić laureata przyznanego
wyróżnienia w przypadku, gdy jego osiągniecia wypracowane zostały z naruszeniem prawa lub gdy postawa
laureata w sposób oczywisty i bezsporny narusza dobry wizerunek Powiatu Żagańskiego. Pozbawienie wyróżnienia
następuje w trybie właściwym do jej przyznania.
V. Honorowy Powiatowy Laur Kultury będzie przyznawany za działalność w zakresie kultury,
w szczególności za:
1. Podejmowanie
działań
w zakresie
promowania,
udostępniania,
i organizowania wszelkich przedsięwzięć w zakresie kultury na terenie powiatu żagańskiego.

upowszechniania

2. Podejmowanie działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego powiatu żagańskiego.
3. Podejmowanie działań w zakresie edukacji kulturalnej.
Załącznik
Do regulaminu przyznawania Honorowego Wyróżnienia „Powiatowy Laur Kultury”
WNIOSEK
O przyznanie wyróżnienia
„Powiatowy Laur Kultury”
WYPEŁNIĆ MASZYNOWO LUB PISMEM DRUKOWANYM
1. Nazwa jednostki/nazwisko i imię osoby
2. Siedziba/Adres zamieszkania

…………………………………………………….
Województwo

…………………………………………………………..
miasto-gmina-dzielnica

………………… ………………………………
………………………………………………… …………..
Kod
miejscowość zameldowania
ulica
nr domu
3. Dane przedstawiciela / osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki.

……………
nr lokalu

4. UZASADNIENIE
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c.d. uzasadnienia.
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5. EWENTUALNE DODATKOWE OPINIE

6. DANE PODMIOTU SKŁADAJACEGO WNIOSEK.

Oświadczam że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj: Imienia, Nazwiska, Adresu
Zamieszkania. W związku z udziałem w konkursie ,,Powiatowy Laur Kultury’’ realizowanego w honorowego
wyróżnienia osób mających wkład w rozwój Powiatu Żagańskiego. Dane będą przetwarzane wyłącznie do celów
konkursu i przechowywane przez okres 5 lat.
Ponadto Administrator informuję iż wycofanie zgody jest możliwe w każdym momencie, poprzez dostarczenie do
siedziby administratora informacji o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych do celów konkursu. Wycofanie
zgody możliwe jest również w formie elektronicznej, w postaci informacji przesłanej na adres
iod@powiatzaganski.pl
*W przypadku osób poniżej 18 roku życia zgody udzielić może jedynie rodzic/prawny opiekun, W przypadku osób ubezwłasnowolnionych
zgodę wyraża opiekun.
Pouczenie:
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Żaganiu możliwy jest pod adresem email:
iod@powiatzaganski.pl
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Data……………………………20…….r.

……………………………….
Pieczęć

……………………………………………………
własnoręczny podpis osoby upoważnionej

1.INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Żagański, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań, tel: 68 68
477 79 01, mail: starostwo@powiatzaganski.pl
3.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Żaganiu możliwy jest pod adresem email:
iod@powiatzaganski.pl
4.Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art.6 ust. 1 lit.a oraz art. 9 ust.2 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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)
5.Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konkursu. „Powiatowy Laur Kultury”.
6.Podanie danych jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie, a odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału.
7.Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8.Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
9.Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
10.Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
11.Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
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