
 

 

UCHWAŁA NR XV/287/19 

RADY MIASTA OPOLA 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury  

oraz określenia warunków i trybu ich przyznawania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309) oraz art. 7a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r.  

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1983, z 2019 r., 

poz. 115, poz. 730) - Rada Miasta uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr LIV/1080/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia 

nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz określenia warunków i trybu ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego z 2018 r., poz. 85) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Doroczne Nagrody Miasta Opola za osiągnięcia w dziedzinie kultury są przyznawane w następujących 

kategoriach: 

1) nagroda promocyjna za aktywność kulturalną promującą miasto w kraju i za granicą; 

2) nagroda dla animatorów kultury za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury; 

3) nagroda za całokształt dokonań twórczych i artystycznych; 

4) nagroda za debiut kulturalny roku; 

5) nagroda za wydarzenie kulturalne w mieście; 

6) nagroda w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego za wyróżniające dokonania w zakresie 

opieki i ochrony dóbr kultury na terenie Opola; 

7) nagroda za mecenat nad rozwojem kultury i ochroną jej dóbr.”; 

2) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać: 

1) radni Miasta Opola; 

2) instytucje kultury; 

3) organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze kultury; 

4) artystyczne placówki oświatowe; 

5) uczelnie wyższe; 

6) Młodzieżowy Dom Kultury. 
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2. Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych we wniosku. 

3. Wniosek należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, należy złożyć w wydziale właściwym do spraw kultury Urzędu 

Miasta Opola do dnia 30 września każdego roku, a w 2019 r. w terminie do dnia 15 października. 

5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, w złożonym wniosku o przyznanie nagrody, 

wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. 

6. Wniosek o przyznanie nagrody pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) wycofania go przez wnioskodawcę w terminie do 30 września danego roku, a w 2019 r. w terminie 

do dnia 15 października; 

2) śmierci osoby, której dotyczy wniosek; 

3) złożenia go po terminie określonym w ust. 4; 

4) złożenia na innym wzorze niż określony w ust. 3; 

5) nieuzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 5.”; 

3) § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Laureaci nagród otrzymują dyplomy, statuetki i nagrody pieniężne z wyjątkiem nagrody za mecenat nad 

rozwojem kultury i ochroną jej dóbr oraz nagrody za wydarzenie kulturalne w mieście. Obie nagrody 

mają charakter honorowy, a jej laureaci otrzymują dyplom i statuetkę.”; 

4) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„W szczególnych przypadkach Prezydent Miasta Opola z własnej inicjatywy może przyznać w ciągu 

roku nagrody dodatkowe związane ze szczególnymi jubileuszami artystycznymi bądź kulturalnymi.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

Łukasz Sowada 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 2 – Poz. 2851



Załącznik 

 do uchwały nr XV/287/19 

Rady Miasta Opola 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

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

(pieczęć wnioskodawcy)                                                                   (data i miejsce złożenia wniosku) 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE NAGRODY MIASTA OPOLA 

ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE KULTURY 

……………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko kandydata)/(nazwa instytucji, organizacji, przedsiębiorstwa) 

I. Dane osobowe kandydata/dane adresowe instytucji/organizacji, przedsiębiorstwa: 

1. Nazwisko: ……………………………………………………………………………. 

2. Imiona: ……………………………………………………………………………….. 

3. Nazwa instytucji/organizacji/przedsiębiorstwa: ……………………………………… 

4. Numer telefonu do kontaktu: ………………………………………………………… 

II. Dane wnioskodawcy: 

1. Nazwa wnioskodawcy:  

………………………………………………………………………………………...….................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Adres siedziby wnioskodawcy:  

…………………………………………............................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

3. tel.: ………………………………………………. e- mail: …………………………........... 

III. Informacja o osiągnięciach, za które Nagroda ma być przyznana lub informacje dotyczące 

całokształtu dotychczasowej działalności: 

IV. Uzasadnienie wniosku wskazujące na dorobek i osiągnięcia kandydata oraz charakteru i rangi 

jego działalności: 

……………………………………………..    ……………………… 

(data i miejsce)                                                                                             (podpis wnioskodawcy) 
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Klauzula informacyjna 

o przetwarzaniu danych do wniosku o przyznanie Nagrody Miasta Opola 

za osiągnięcia w dziedzinie kultury 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (Dz. Urz. UE L 119  

z 04 maja 2016 r., str. 1) (dalej: RODO), informuję, że: 

Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Opole z siedzibą w Rynek-Ratusz, 45-015 

Opole, e-mail: urzad@um.opole.pl, tel. 77 45 11 800 

Inspektor ochrony danych:  

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Opola z siedzibą w Rynek-Ratusz: 

adres: Rynek-Ratusz, 45-015 Opole; e-mail: iod@um.opole.pl 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:  

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO  

w związku z art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej oraz uchwałą Rady Miasta Opola w sprawie ustanowienia nagród za osiągnięcia w dziedzinie 

kultury oraz określenia warunków i trybu ich przyznawania i wyłącznie w celu związanym z przyznawaniem 

Nagród Miasta Opola za osiągnięcia w dziedzinie kultury.  

Odbiorcy danych: 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonego powyżej 

celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.  

Prawo dostępu do danych osobowych: 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, oraz 

prawo do ograniczenia ich przetwarzania. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

Konsekwencje niepodania danych osobowych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie przez Panią/Pana danych 

osobowych wyłącza możliwość rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:  

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
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