
 

UCHWAŁA NR 107/2022 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 
z dnia 16 sierpnia 2022 r. 

 

w sprawie zasad przyznawania Nagrody Starosty Nowodworskiego 

 

Na podstawie § 71 ust. 2 Załącznika do uchwały Nr IX/72/2019 Rady Powiatu w Nowym 

Dworze Gdańskim z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu 

Nowodworskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r., poz.79) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1 
Uchwala się zasady przyznawania Nagrody Starosty Nowodworskiego.  

 

§ 2 

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

honorowym wyróżnieniem przyznawanym za zasługi na rzecz rozwoju i promocji 

Powiatu Nowodworskiego.  

2. Nagroda może być przyznawana osobom fizycznym, instytucjom państwowym, 

jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym i zawodowym oraz 

innym osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości 

prawnej, 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. 

 

§ 3 

1. Nagrody przyznawane są z inicjatywy własnej Starosty Nowodworskiego. 

2. O przyznaniu i ilości Nagród w danym roku decyduje Starosta Nowodworski.  

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

 

§ 4 

1. Laureat z chwilą otrzymania Nagrody na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. z 2016r. Nr 119, s.1; dalej: RODO przyjmuje do wiadomości, że: 

1) Administratorem jego danych przetwarzanych w zakresie umożliwiającym 

przeprowadzenie procedury przyznania Nagrody jest Starostwo Powiatowe w 

Nowym Dworze Gdańskim reprezentowane przez Starostę Nowodworskiego, ul. 

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

starostwo@nowydworgdanski.pl, tel. 55 247 36 71. 

2) Może kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony 

Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

za pomocą adresu email: iod@nowydworgdanski.pl lub pisemnie na adres 

Administratora.  

3) Jego dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwiającym przeprowadzenie 

procedury przyznania Nagrody. 

4) Jego dane zgromadzone w celu przeprowadzenia procedury przyznania Nagrody 

będą przechowywane wiecznie. 
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5) Jego dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 

podlegać profilowaniu. 

6) Jego dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują mu następujące 

prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo do usunięcia danych osobowych;; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

8) Podanie danych osobowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w procedurze 

przyznawania Nagrody. Podanie innych danych jest dobrowolne. 

9) Dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

realizacji postępowania konkursowego, a także podmiotom lub organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

2. Laureat z chwilą otrzymania Nagrody wyraża zgodę na: 

1) przetwarzanie danych osobowych w zakresie umożliwiającym 

przeprowadzenie procedury przyznania Nagrody 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, 

2) nieodpłatną publikację wizerunku i danych osobowych (imię, nazwisko) przez 

Powiat Nowodworski, w publikacjach w formie tradycyjnej i elektronicznej,  

zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie 

pokrewnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.) oraz RODO. 

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

wykorzystania jej wizerunku we wszelkich materiałach informacyjnych, 

reklamowych, akcjach promocyjnych, imprezach targowych i wystawienniczych.  

§ 5 

Wręczenie Nagrody może odbywać się podczas:  

1) ważnych uroczystości, obchodów świąt państwowych bądź samorządowych,  

2) uroczystej sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim,  

3) zorganizowanej z tej okazji odrębnej uroczystości.  

 

     § 6 

Traci moc Uchwała Nr 24/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 26 

marca 2019 r. w sprawie: regulaminu przyznawania Nagrody Starosty Nowodworskiego oraz 

Uchwała Nr 73/2020 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 10 lipca 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 24/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z 

dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: regulaminu przyznawania Nagrody Starosty 

Nowodworskiego. 

 

 



§ 7 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu.  

 

§ 8 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

    Starosta  

    (-) 

Jacek Gross 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z § 71 Załącznika do uchwały Nr IX/72/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Nowodworskiego 

(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r., poz.79) „ w celu wyróżnienia osób fizycznych, osób prawnych 

i instytucji przyczyniających się w sposób szczególny do promocji i rozwoju Powiatu 

Nowodworskiego, Starosta przyznaje Nagrodę Starosty Nowodworskiego. Zarząd Powiatu 

określi w drodze uchwały szczegółowe zasady przyznawania Nagrody Starosty 

Nowodworskiego”.  

 

Uchwała Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zgodna 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 

i publicznymi i organizacjami pozarządowymi.  

 

Biorąc powyższe pod uwagę zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 

 

 

 

Starosta  

      (-) 

Jacek Gross 

 


