
UCHWAŁA NR XI/111/2019
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VI/38/2011 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 25 lutego 2011 r. 
w sprawie przyznawania nagród Starosty Buskiego w dziedzinie kultury

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 7 i art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VI/38/2011 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie 
przyznawania nagród Starosty Buskiego w dziedzinie kultury wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 5:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Nagrody przyznaje Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju z własnej inicjatywy 
lub na wniosek.”,

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody, zwany dalej wnioskiem, określa 
Starosta Buski.”,

3) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Nabór wniosków w sprawie przyznania nagród ogłasza Starosta Buski.”,

4) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających 
osiągnięcia osoby nominowanej do nagrody lub wyróżnienia oraz klauzulę informacyjną dotyczącą ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.”,

5) po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: „9. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyznaniem nagród 
Starosty Buskiego przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji procesu nagradzania. Przeglądu 
danych osobowych dokonuje się co 5 lat.".

2. uchyla się załącznik nr 1 do uchwały nr VI/38/2011 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 25 lutego 
2011 r. w sprawie przyznawania nagród Starosty Buskiego w dziedzinie kultury.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu

Andrzej Gądek
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