
ZARZĄDZENIE NR 82/2022 
STAROSTY SŁUPSKIEGO 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania 
Honorowego Wyróżnienia Starosty Słupskiego pn. „Daję Radość” 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się Regulamin przyznawania Honorowego Wyróżnienia Starosty Słupskiego pn. 
„Daję Radość”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej. 

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 22/2017 Starosty Słupskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia 
Regulaminu przyznawania Honorowego Wyróżnienia Starosty Słupskiego pn. "DAJĘ RADOŚĆ". 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Starosta Słupski 

 
 

Paweł Lisowski 
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Regulamin 

przyznawania Honorowego Wyróżnienia Starosty Słupskiego 

pn. „Daję Radość”  

 

 

1. Wyróżnienie przyznaje się dla uhonorowania aktywnej działalności na rzecz osób  

z niepełnosprawnościami z terenu powiatu słupskiego. 

2. Honorowe Wyróżnienie Starosty Słupskiego „Daje Radość”, ma formę rzeczową. 

3. Wyróżnienie może być przyznane osobie fizycznej, grupie osób, stowarzyszeniu, instytucji, firmie, 

przedsiębiorstwu, organizacji podejmującej działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 

4. Kandydatów do wyróżnienia mogą zgłaszać osoby fizyczne, instytucje, stowarzyszenia, 

samorządy, organizacje, firmy i inne zainteresowane jego ideą podmioty. 

5. Kandydatów do Wyróżnienia należy zgłaszać na obowiązującym wniosku, stanowiącym załącznik 

do niniejszego Regulaminu. Wniosek można przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście,  

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku. 

6. Kandydatów wyłania pięcioosobowa kapituła powołana przez Starostę Słupskiego. 

7. Zgłaszający kandydatów do wyróżnienia ponoszą pełną odpowiedzialność za treść uzasadnienia 

oraz za zawarte w nim informacje o działalności społecznej i aktywności kandydata. 

8. O przyznaniu wyróżnienia decyduje Starosta Słupski. 

9. Otrzymanie wyróżnienia w danym roku kalendarzowym nie wyklucza otrzymania takiego samego 

wyróżnienia w roku następnym.  

10. Wyróżnienia nieodebrane pozostają u przyznającego i nie mogą być wykorzystane inaczej niż 

zgodnie z celem ich przyznania i przeznaczenia. 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 82/2022

Starosty Słupskiego

z dnia 24 listopada 2022 r.
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        Załącznik do Regulaminu 

                                                                                                przyznawania Honorowego  

                                                                                                         Wyróżnienia Starosty Słupskiego  

                                                                                  pn. „Daję Radość”  

 

 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE HONOROWEGO WYRÓŻNIENIA  

STAROSTY SŁUPSKIEGO 

pn. „Daję Radość” 
 

 

1. INFORMACJE O KANDYDACIE  

 
Pełna nazwa lub imię i nazwisko:  

Adres   

Numer telefonu kontaktowego  

 
 

Adres e-mail  

 
 

 

2. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI  KANDYDATA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            3. UZASADNIENIE WYBORU KANDYDATA  

(Opis faktów potwierdzających aktywną działalność kandydata na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami  

w  powiecie słupskim). 
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4. DANE WNIOSKODAWCY 

Pełna nazwa lub imię i nazwisko: 

Adres   

Numer telefonu kontaktowego  

 

 

Adres e-mail  

 

 

 
(podpis/pieczątka imienna) 

 

 

 

podpis............................................................. 

(pieczęć organizacji, instytucji) 

 

 

 

podpis.............................................................  

5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

Stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 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)  

(Dz. U. UE. L. 2016.119. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji niniejszego 

wniosku. 

…………………………………………………… 

(data i podpis) 

 

Informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Słupski. W sprawach z zakresu ochrony danych 

osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez pocztę elektroniczną iod@powiat.slupski.pl. 

Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Słupsku.  

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną, jestem świadomy/świadoma dobrowolności podania 

danych i tego, że zgodę na ich przetwarzanie mogę wycofać w każdym czasie. 

 

…………………………………………………… 

(data i podpis) 

                            6. ZAŁĄCZNIKI 

Do wniosku mogą zostać dołączone dodatkowe materiały, które potwierdzą uzasadnienie wniosku oraz mogą mieć wpływ 

na wybór kandydata. 

 

1. …….. 

2. …….. 

3. …….. 
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