Zarzqdzenie Nr 339/18
Bu rm istrza Gm i ny i M iasta Czerurion ka-Leszczyny
z dnia 9 sierpnia 2018 r.

w
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Regulaminu przyznawania dorocznych
nagr6d w dziedzinie tw6rczo6ci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

sprawie okre6lenia wzoru wniosku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkI 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 t., poz. 994 ze zm.), otaz w zw. z S 5 ust. 1
Uchwaty Nr XVll/207l16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia
2016 roku w sprawie okre6lenia szczeg6lowych warunk6w i trybu przyznawania

i

dorocznych nagr6d w dziedzinie tw6rczoSci artystycznej, upowszechniania
kultury (Dz. Urz. Woj. Sl., poz. 984 z dn. 9 lutego 2016 roku)
zarzqdzam, co nastqpuje

ochrony

:

sl
Okre6lam Wz6r wniosku i Regulamin przyznawania dorocznej nagrody w dziedzinie
tw6rczoSci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2. Wz6r wniosku Regulamin stanowiq odpowiednio zalqczniki Nr 1 Nr 2 do
ni niejszego zazqdzenia.
1.

i

i

s2
Traci moc zarzqdzenie Nr 67/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 25.02.2016 roku w sprawie okre6lenia wzoru wniosku Regulaminu
przyznawania dorocznych nagr6d w dziedzinie tw6rczoSci afistycznej,
upowszechniania i ochrony kultury.

i

s3
Wykonan ie Zarzqdzenia powierzam Pelnomocn ikowi d s. Spolecznych.

s4
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ

ZaQcznik Nr I
do Zatzq&enia Nr 339118
Bumlstrza Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszcryny
z dnia 9 sierpnia 2018 r.

GMINY I MIASTA
Czerwionka-lrszczYttY

Dane wnioskodawcy

(data )

WNIOSEK
O PRZYZNANIE DOROCZNEJ NAGRODY W DZIEDZINIE TW6RCZOSCI
ARTYSTYCZNEJ, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY KULTURY
W obszarach (wlasciwe podkresli6)
1) za ce.loksztaft dzialalnosci

2) za upowszechnianie i ochrone kultury
3) za osiegniQcia o istotnym znaczeniu

1. Dane og6lne kandydata (wlaSciwe

wskaza6)

lmig i nazwisko I nazua zespofu / podmiotu zbiorowego

Data i miejsce urodzenia I rok zalo2enia zespolu / podmiotu zbiorowego

Adres zamieszkania / siedziba zespolu / podmiotu zbiorowego

lmiona rodzic6w

NT

PESEL

NIP

Tel. dom. / slu2b. / e-mail

Nr rachunku bankowego do pzekazania nagrody
oPts ostAGNtEc w DztEDzrNrE Twonczosct

lnwswczNEJ,

uPowszEcHNrANrA

I OCHRONY KULTURY

3.

DOKUMENTACJA POTWERDZAJACA DZIAT.ALNOSC LUB OSIAGNIECIA

4.

OSWADCZENIE KANDYDATA O WYRA2ENIU ZGODY NA ZGTOSZENIE DO NAGRODY

Wyrazam zgode na zgloszenie mojej kandydatury @soba fizyczna, zespbL dziecko)
przyznanie dorocznej nagrody w dziedzinie tw5rczosci artystycznej, upowszechniania

o

i ochrony kultury.

podpis i data

5. WYRA2ENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ
PRZEKAZANIE DO PUBLICZNEJ W|ADOMOSCI INFORMACJI O OTRZYUANIU
NAGRODY

tlwrarenie zgody na prretwarzanie danych osobowych Wnioskodawcy:
Zgodnb z aft.6 ust.1 lit. a Rozponqdzenia Paflamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwiatnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z paetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego pnedwu bnch danych onz uchylenia dyrekwy
95/46/WE (og6lne rozpotzedzenie o ochronie danych) wynzam zgode na przetwarzanie moich

danych osobowych w celu zlozenia wniosku o ptzyznanie dorocznej nagrody w dziedzinie
twdrczosci aftystycznej, upowszechniania i ochrcny kultury.

podpis i data

Wrarenie zgody na pnetwananie danych osobowych Kandydata
z aft. 6 ust.1 lit. a Rozpozqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spruwie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwananiem
danych osobowych i w spnwie swobodnego pnepwu takich danych oraz uchylenia dyreftWy
95/46/WE (og6lne rozpotzqdzenie o ochronie danych) wyrazam zgode na pnetwarzanb moich
danych osobowych w celu zlozenia wniosku o przyznanie doraznej nagrody w dziedzinie
Zgodnie

tw1rczosci aftystycznej, upowszechniania i ochrcny kultury.

(') podpis i data
(') w przypadku kandydata do 16 roku 2ycia podpisuje opiekun prawny, natomiast w przypadku kandydata
powyzej 16 roku 2ycia moze podpisac Kandydat

6. OSWADCZENIE KANDYDATA (RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO W PRZYPADKU
osoBY NTELETNTEJ) O ROZLTCZANTU SrE Z WrAsCrWyM URZEDEM SKARBOWYM,
zGoDNtE Z OBOWAZUJACYiil PRZEPtSAiil PRAWA W TYi' ZAKRESTE

podpis i data

miejscowosc i data

podpis lub pieczec wnioskodawcy
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BURMISTRZ

Zahcznlk Nr 2
do Zatzqdzenia N r 339/l I
Bumistrza Gminy i iliaeta
CzerYvionka - Leszczyny
z dnla I sierpnia 2018 roku

GMINY IMIASTA
Czerwronka-LeszczlmY

REGULAMIN
przyznanla dorocznych nagr6d w dzledzlnle tw6rczo6ci artystycznej,
upowszechnlanla i ochrony kultury

s1
1 . Nagroda jest Swiadczeniem pieniq2nym i stanowi wyraz uznania za osiqgniecia
indywidualne lub zespolowe w dzialalno6ci w dziedzinie tw6rczoSci artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury, o kt6rych mowa w $ 2 ust. 2 Uchwaly Nr XVll/207l16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie
okreSlenia szczeg6lowych zasad, trybu ptzyznawania dorocznych nagr6d w dziedzinie

tw6rczoSci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

2. Ustalam poszczeg6lne kategorie nagr6d i ich wysoko6ci:
1) nagrody za caloksdaft dzialalno6ci w wysoko6ci

:

a) indywidualna: od 1 000,00 zl do 3 000,00 zl
b)

zespolowa:

od 2 000,00 zldo 6 000,00 zl

2) nagrody za upowszechnianie i ochronq kultury w wysoko5ci:
a) indywidualna: od 500,00 zt do 2 000,00 zl
b)

zespolowa:

od 1 000,00 zldo 3 000,00 zt

3) nagrody za osiqgnigcia o istotnym znaczeniu w wysokoSci:
a) indywidualna: od 500,00 zl do 1 500,00 zl
b)

zespolowa:

od 2 000,00 zldo 5 000,00 zl

3. llo56 nagr6d uzale2niona jest od kwoty zapisanej na ten cel w uchwalonym na dany rok
bud2ecie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s2
1

.

Wyptata nagrody nastqpuje pzelewem na rachunek bankowy wskazany ptzez laureata.

2.W razie wqtpliwoSci prawo interpretacji postanowiei niniejszego regulaminu pzysluguje
Burmistzowi Gminy i Miasta Czeruvionka

-

Leszczyny.
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