
 
 

UCHWAŁA NR XVII/191/2020 
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU 

z dnia 29 maja 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/177/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2012 r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 920) oraz art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XIX/177/2012 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 maja 
2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) ustawie Prawo oświatowe - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe,”, 

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) jednostce oświatowej – należy przez to rozumieć publiczne jednostki oświatowe, w rozumieniu 
art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Powiat Buski,”. 

2) w § 6: 

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Wnioski o przyznanie Nagrody Starosty należy składać w Starostwie Powiatowym w Busku – 
Zdroju do dnia 20 września każdego roku, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2.”, 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Podmioty, o których mowa w § 6 ust. 1, składają wnioski o przyznanie Nagrody Dyrektora 
w sekretariacie jednostki oświatowej, w terminie do dnia 20 września każdego roku, z zastrzeżeniem 
§ 4 ust. 2.”. 

3) uchyla się § 9. 

2. Wzór Wniosku o przyznanie Nagrody Starosty/Nagrody Dyrektora za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej określony jest w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 1 czerwca 2020 r.

Poz. 2041



§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 września 2020 r. 

  
 

Przewodniczący Rady 
Powiatu 

 
 

Andrzej Gądek 
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Załącznik do uchwały Nr XVII/191/2020 

Rady Powiatu w Busku-Zdroju 

z dnia 29 maja 2020 r. 

WNIOSEK o przyznanie 
Nagrody Starosty* / Nagrody Dyrektora* ……………………………………………………………… 

za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
dla 

Pani (-a) ................................................................................................................... 

I. Dane dotyczące kandydata: 

1. miejsce pracy: ............................................................................., 

2. stanowisko: ……………………………………………………, 

3. staż pracy w obecnym miejscu pracy: ........... lat, w tym na stanowisku dyrektora* …….. lat 

4. ostatnia ocena pracy i data jej dokonania …………………………………………………… 

II. Dotychczas otrzymane nagrody: 

Nagroda rok otrzymania 
  
  

III. Uzasadnienie wniosku (wyszczególnienie konkretnych osiągnięć, przykładów aktywności i inwencji – za co 
wnioskuje się o przyznanie Nagrody): 

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

        …………………………………..
  

        (data, pieczęć i podpis wnioskodawcy) 

IV. Rada Pedagogiczna …………………………………………………………………………..….…… na 
posiedzeniu w dniu ………………….. zaopiniowała pozytywnie / negatywnie* niniejszy wniosek  

o Nagrodę Starosty Buskiego dla Pana/i ……………………………...…..   

          …………………..……………………… 

(data i podpis przewodniczącego Rady Pedagogicznej 

lub upoważnionej osoby) 

V. Decyzja dyrektora** ……………………………………………………………………… 

…………………………… 

(data, pieczęć i podpis dyrektora) 

_________________________ 

*  niepotrzebne skreślić 

**  dotyczy wniosków o przyznanie nagrody Dyrektora  
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......................................………….. 

  (Miejscowość, data) 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 
119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej zwane jako RODO, informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym 
w Busku – Zdroju, z administratorem można się skontaktować korespondencyjnie  pod adresem: ul. 
Mickiewicza 15, 28-100 Busko – Zdrój, elektronicznie pod adresem e-mail: starostwo@powiat.busko.pl lub 
telefonicznie pod numerem tel. 41 370 50 00, 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących danych osobowych elektronicznie pod adresem e-mail: iod@powiat.busko.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania nagrody Starosty Buskiego za osiągnięcia 
w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, 

4) administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym odbiorcom, 

5) posiada Pani/Pan: 

᠆ prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

᠆ prawo do ich sprostowania; 

᠆ prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w sytuacjach, kiedy: 

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający 
administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych 
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, 
której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do 
czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec 
podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, 

6) ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, opartego na 
art. 6 ust. 1 lit. e RODO, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Pani/Pana, której/ego dane dotyczą, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, jeżeli stwierdzi Pani/Pan że administrator przetwarza dane 
osobowe w sposób naruszający RODO, 

8) podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym; niepodanie danych w zakresie wymaganym przez 
administratora może skutkować nieprzyznaniem nagrody, 

9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania postępowania dotyczącego przyznania 
nagrody, o którym mowa w pkt 3, a po tym czasie będą przechowywane przez okres określony kategorią 
archiwalną zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych, oraz przez okres przewidziany w innych przepisach 
szczególnych – tj. przez 10 lat, 
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10) Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, 
nie będą również poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

       Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą 

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

        (Podpis)

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 5 – Poz. 2041


		2020-06-01T12:32:01+0000
	Polska
	Łukasz Wilkiewicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




