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UCHWAŁA NR XLI/292/2021  

RADY GMINY GIERAŁTOWICE  

z dnia 27 października 2021 r.  

w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy Gierałtowice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2021 r. poz. 

1372) oraz art. 7a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2020 r, poz. 194)  

Rada Gminy Gierałtowice 

uchwala co następuje:  

§ 1.   

1. Ustanawia się nagrodę Wójta Gminy Gierałtowice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej.  

2. Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym, mieszkańcom Gminy Gierałtowice.  

3. Nagroda ma wymiar finansowy i wypłacana jest jednorazowo, za osiągnięcia artystyczne 

uzyskane w roku kalendarzowym, za który przyznaje się nagrodę.  

4. Wypłaty nagrody dokonuje się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez laureata.  

5. Dopuszcza się możliwość nieprzyznania w danym roku kalendarzowym żadnej nagrody.  

6. Wójt Gminy Gierałtowice przyznaje narody do wysokości środków finansowych 

przeznaczonych na ten cel w budżecie danego roku.  

§ 2.   

Nagrodę może otrzymać osoba fizyczna za zajęcie od pierwszego do  trzeciego miejsca lub uzyskania tytułu 

 laureata  lub  finalisty:  w festiwalach,  konkursach,  przeglądach  o zasięgu 

 krajowym  lub międzynarodowym.  

§ 3.   

Nagrodę przyznaje Wójt Gminy Gierałtowice z własnej inicjatywy lub na wniosek:  

1) dyrektora instytucji  kultury;  

2) dyrektora szkoły lub dziekana uczelni wyższej;  

3) zainteresowanej osoby fizycznej;  

4) rodzica lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.  

§ 4.   

1. Wniosek o przyznanie nagrody należy złożyć  w kancelarii Urzędu Gminy Gierałtowice lub 

przesyłać pocztą na adres Urzędu Gminy Gierałtowice, w terminie do 31 stycznia roku, w którym nagroda 
ma być przyznana.  

2. W przypadku wysłania wniosku pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w 

Gierałtowicach.  

3. Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą osiągnięte sukcesy i nagrody.  

4. Wzór wniosku określa załącznik do uchwały.  
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§ 5.   

1. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 

7 dni od dnia otrzymania wezwania.  

2. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:  

1) złożenia po terminie;  

2) braku zgody lub rezygnacji kandydata;  

3) braków formalnych, jeśli nie usunięto ich w terminie.  

§ 6.   

1. Przyznanie nagrody następuje w  drodze zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice.  

2. Informację o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Gierałtowice i w Biuletynie Informacji Publicznej.  

§ 7.   

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.  

§ 8.   

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.  

  

    

Przewodniczący Rady Gminy  

  

  

Paweł Szary  
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Załącznik do uchwały Nr 

XLI/292/2021 Rady Gminy 

Gierałtowice z dnia 27 października 

2021 r.  

WNIOSEK  

o  przyznanie nagrody Wójta Gminy Gierałtowice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej  

DANE WNIOSKOWAWCY  

 Nazwisko i imię  

lub nazwa podmiotu  

  

Adres     

Telefon, mail  

  

  

DANE KANDYDATA DO NAGRODY  

  Imię i nazwisko     

Adres zamieszkania    

Telefon, mail    

Numer rachunku bankowego, na jaki mają 

być przelane środki  

  

Nazwa banku    
  

UZASADNIENIE WNIOSKU:  

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

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

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

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

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

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE  

1) ………………………………………………………………………………………………….  

2) ………………………………………………………………………………………………….  

3) ………………………………………………………………………………………………….  

4) ………………………………………………………………………………………………….  

OŚWIADCZAM, ŻE:  

1. Dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą  

2. Zapoznałem się z klauzulą informacją zawartą w dalszej część wniosku  

Gierałtowice, ……………………………                                      ……………………………………….  

(czytelny podpis Wnioskodawcy)  
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OŚWIADCZENIA I ZGODY NA PRZETWARZEANIE DANYCH OSOBOWYCH  

Oświadczenie wypełniane przez rodzica/opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej:  

Ja niżej podpisany/-na (podać imię i nazwisko)………………………........……………..….. oświadczam, 

że wraz ze stale zamieszkującym ze mną dzieckiem (podać imię i nazwisko 

dziecka)……………………..........………….., nad którym przysługuje mi władza rodzicielska, zamieszkuję 

na terenie Gminy Gierałtowice, gdzie koncentruję swoje sprawy.  

……………………………………  

                podpis rodzica/opiekuna prawnego  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przyznanie dziecku nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej.  

……………………………………  

                podpis rodzica/opiekuna prawnego  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych kontaktowych zawartych we 

wniosku o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, do celów związanych z 

obsługą tego wniosku. W przypadku przyznania nagrody, wyrażam zgodę –– na upublicznienie wizerunku 

dziecka.  

……………………………………  

                podpis rodzica/opiekuna prawnego  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z uchwałą Rady Gminy Gierałtowice z ………….roku w sprawie 

nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.  

……………………………………  

                podpis rodzica/ opiekuna prawnego  

Wiem, że w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuję mi prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym monecie, oraz że nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi wniosku 

o przyznanie nagrody za wysokie osiągnięcia artystyczne. Potwierdzam zapoznanie się z informacjami 

zawartymi w Klauzuli informacyjnej.  

……………………………………  

                podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

– 
Id: C40F8C59-464F-41E6-813A-2C65625C495A. Podpisany Strona 3 

 

Oświadczenie wypełniane przez kandydata pełnoletniego:  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej.  

……………………………………  

                  podpis kandydata  

Oświadczam, że zamieszkuję na terenie Gminy Gierałtowice, gdzie koncentruję swoje sprawy życiowe.  

……………………………………  

                  podpis kandydata  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych kontaktowych zawartych we 

wniosku o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, do celów związanych z 

obsługą tego wniosku. W przypadku przyznania nagrody wyrażam zgodę –– na upublicznienie mojego 

wizerunku.  

……………………………………  

                  podpis kandydata  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z uchwałą Rady Gminy Gierałtowice z dnia ……………roku w 

sprawie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.  

……………………………………  

                  podpis kandydata  

Wiem, że w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuję mi prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym monecie, oraz że nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi wniosku 

o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Potwierdzam zapoznanie się z 

informacjami zawartymi w Klauzuli informacyjnej.  

……………………………………  

                  podpis kandydata  
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KLAUZULA INFORMACYJNA  

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 informuję, że :  

1. administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Gierałtowice, z siedzibą w 44-186 Gierałtowice  

ul. Księdza Roboty 48,  

2. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem 

ochrony danych w Urzędzie Gminy Gierałtowice, e-mail : a bi@gieraltowice.pl,  

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosku o 

przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, złożonego zgodnie w Uchwałą 

Rady Gminy Gierałtowice Nr XLI/292/2021 z dnia 27 września 2021 r.  w sprawie nagród za osiągnięcia w 

dziedzinie twórczości artystycznej oraz ewentualnego przyznania tej nagrody i  korzystania z niego, na 

podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody i nie będą udostępniane 

innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów 

prawa,  

5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej,  

6. zgoda wyrażona jest do czasu jej pisemnego odwołania, a po takim odwołaniu do czasu przedawnienia 

roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego,  

7. gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  


