
UCHWAŁA NR XLVII/470/18
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie ustanowienia Regulaminu przyznawania nagród o charakterze szczególnym niezaliczanych
do wynagrodzeń dla osób promujących Gminę Kluczbork

c

Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r.
póz.1875 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ l. Ustanawia się Regulamin przyznawania nagród dla osób promujących Gminę Kluczbork
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLII/564/09 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania stypendium dla osób promujących Miasto i Gminę
Kluczbork.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnie ady
Miej ski ej^i^-Iuczbf^u

Janusz Kędzia
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Załącznik do Uchwały Nr XLVII/470/18

Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 marca 2018 r.

Regulamin przyznawania nagród o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń dla
osób promujących Gminę Kluczbork

Rozdział l

Postanowienia ogólne

§ l. Regulamin określa zasady i tryb przyznawania nagród o charakterze szczególnym niezaliczanych do
wynagrodzeń dla osób promujących Gminę Kluczbork.

§2.1. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń przyznawane są osobom, które
w istotny sposób promują Gminę Kluczbork.

2. Preferowani będą kandydaci, którym nagroda pozwoli na dalszy rozwój w reprezentowanej przez nich
dziedzinie.

§ 3. l. Świadczenie, o którym mowa w § 2, przyznaje 11-osobowa komisja.
2. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.

§4.1. Nagroda ma charakter pomocy indywidualnej realizowanej w postaci jednokrotnego
dofinansowania (tj. w dniu l l listopada).

2. Kwota nagrody dla każdego nagrodzonego może być zróżnicowana.
3. Rada Miejska w Kluczborku podejmując uchwałę w sprawie ustalenia budżetu Gminy Kluczbork na

dany rok wskazuje całkowitą kwotę przeznaczoną w tym ota-esie na nagrody dla osób promujących Gminę
Kluczbork.

Rozdział 2

Wnioski o przyznanie nagrody

§ 5. l. Urząd Miejski w Kluczborku do końca marca każdego roku podaje do publicznej wiadomości
informację o nagrodzie, trybie i zasadach jej przyznawania.

2. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wszystkim podmiotom gospodarczym, stowarzyszeniom
i organizacjom - z siedzibą na terenie Gminy Kluczbork - oraz osobom fizycznym zamieszkałym na terenie
tej gminy.

3. Wniosek o przyznanie nagrody powinien wskazywać osiągnięcia kandydata w okresie od 11 listopada
roku poprzedniego do dnia złożenia wniosku,

4. Załącznik do Regulaminu stanowi wzór wniosku.

§ 6. l. Wnioski o przyznanie nagrody składane są w terminie do 10 października każdego roku w Biurze
Rady. Komisja w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku podejmie decyzje o ewentualnej nominacji i podają
do publicznej wiadomości.

2. Komisja zbiera się w ciągu 21 dni od daty upływu terminu wyznaczonego do składania wniosków
celem przyznania nagród.

3. Termin wręczenia nagród wyznacza się na dzień 11 listopada każdego roku.
Rozdział 3

Tryb przyznawania nagród

§ 7. l. W celu dokonania wyboru nagrodzonych powołuje się komisję w składzie:

a) Zastępca Burmistrza - Przewodniczący Komisji,
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b) dwóch przedstawicieli Komisji Oświaty oraz po jednym przedstawicielu z pozostałych komisji stałych
Rady Miejskiej w Kluczborku

c) dyrektor Kluczborskiego Domu Kultury,
d) dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji,
e) przedstawiciel Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy - delegowany przez Burmistrza Miasta Kluczborka,
f) przedstawiciel Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego - delegowany przez Burmistrza Miasta

Kluczborka.

2. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos
przewodniczącego.

3. Komisja kończy pracę do 10 listopada każdego roku kalendarzowego.
Rozdział 4

Postanowienia końcowe

§ 8. Wypłata nagród odbywa się w terminie i w sposób wyznaczony przez komisję.

§ 9. Decyzje w sprawie przyznawania nagród podawane są do publicznej wiadomości - w formie
zwyczajowo przyjętej - niezwłocznie po ich podjęciu.

§ 10. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie obowiązują odpowiednie przepisy prawa.
§ 11. Środki przeznaczone na nagrody są corocznie ustalane uchwałą budżetową.

o

Id: 45E49C7F-AAA8-4380-B102-56E61D04675C. Podpisany Strona 2



Załącznik

do Regulaminu przyznawania nagród

o charakterze szczególnym (...)

dla osób promujących Gminę Kluczbork

WNIOSEK
o przyznanie nagrody dla osób promujących Gminę Kluczbork

Dane kandydata do stypendium:
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:

Telefon kontaktowy:

c Osiągnięcia kandydata w okresie od 11 listopada roku poprzedniego do dnia zgłoszenia wniosku
(w kolejności od najważniejszych):

c

Załączniki (np. kserokopie dyplomów):

data i miejscowość podpis wnioskodawcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi
administracyjnej nagrody

podpis kandydata
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Informacia dot. ochrony danych

dot.: przyznania nagród dla osób promujących Gminę Kluczbork
zgodnie z uchwałą nr XLVH/470/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 marca 2018r. w sprawie

ustanowienia Regulaminu przyznawania nagród o charakterze szczególnym niezaliczanych do
wynagrodzeń dla osób promujących Gminę Kluczbork

Na podstawie art. 13 ust. l i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady DE 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
("RODO") Burmistrz Miasta Kluczborka informuje, że:

l. Administratorem Pani/Pana i dziecka danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim
w Kluczborku jest Burmistrz Miasta Kluczborka, ul. Katowicka l, 46-200 Kluczbork, nr tel. 77
418-14-81, adres e-mail: um@kluczbork.pl

2. W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Urzędzie Miejskim w Kluczborku są
przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych
(adres e-mail: rodo@kluczbork.pl)

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja wypłaty nagrody zgodnie z
uchwałą Rady Miejskiej w Kluczborku nr XLVII/470/18. Pani/Pana i dziecka dane będą
przetwarzane w związku z realizacją w/w uchwały. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6
ust. l lit. e. RODO.

4. Pani/Pana i dziecka dane osobowe przekazywane będą tylko organom publicznym na
podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Nie przekazujemy Pani/Pana i dziecka danych osobowych poza teren Polski.
6. Pani/Pana i dziecka dane osobowe przechowywane będą na czas realizacji uchwały oraz przez

okres przewidziany przez jednolity rzeczowy wykaz akt zatwierdzony przez Archiwum
Państwowe w Opolu.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana i dziecka danych osobowych przysługuje Pani/Panu;
prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
prawo do sprostowania (poprawiania) danych
prawo do usunięcia danych
prawo do ograniczenia przetwarzania danych
prawo do przenoszenia danych
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych)-
w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana i dziecka dane niezgodnie
z prawem.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji wypłaty nagrody.
Odmowa podania danych będzie skutkować odmową przekazania nagrody.

9. Przetwarzanie Pani/Pana i dziecka danych osobowych nie będzie podlegało
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższymi informacjami.

data i czytelny podpis


