
UCHWAŁA NR XXXIII/382/2020 
RADY MIASTA ŚWIDNIK 

z dnia 8 grudnia 2020 r. 

w sprawie regulaminu nagród Burmistrza Miasta Świdnik w dziedzinie kultury 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 4, art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194), po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty 
Rodziny i Spraw Społecznych oraz Komisję Budżetu, Rada Miasta Świdnik uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Nagroda Burmistrza Miasta Świdnik w dziedzinie kultury, zwana dalej „Nagrodą”, może być  
przyznana osobom fizycznym, prawnym, zespołom i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości 
prawnej, których miejscem zamieszkania, siedzibą lub terenem działania jest Gmina Miejska Świdnik. 

2. Nagroda może być przyznawana: w uznaniu za całokształt działalności, za osiągnięcia w twórczości 
i działalności artystycznej lub w upowszechnianiu kultury, z okazji jubileuszy, za zasługi w pracy z dziećmi 
i młodzieżą w placówkach kulturalnych i oświatowych Świdnika, za debiut i za organizację nowatorskich 
działań kulturalnych w mieście. 

§ 2. Nagroda może być przyznawana w formie pieniężnej, w formie pucharów, dyplomów lub drobnych 
nagród rzeczowych. 

§ 3. Nagroda w formie pucharów, dyplomów lub drobnych nagród rzeczowych o wysokości od 10 zł do 
300 zł może być przyznana: 

1) laureatom konkursów i przeglądów o charakterze międzyszkolnym i gminnym 

2) laureatom konkursów powiatowych i wojewódzkich przeprowadzanych na terenie Świdnika. 

§ 4. Laureatom konkursów, festiwali i przeglądów o zasięgu krajowym może być przyznana nagroda 
pieniężna, w następujących wysokościach: 

1) za zajęcie I miejsca – w kwocie od 2500 do 4000 zł 

2) za zajęcie II miejsca – w kwocie od 1500 do 2000 zł 

3) za zajęcie III miejsca – w kwocie od 500 do 1000 zł. 

§ 5. Za osiągnięcia w dziedzinie kultury może być przyznana nagroda pieniężna w następujących 
kategoriach: 

1) w uznaniu za całokształt działalności – w kwocie od 500 do 10000 zł 

2) za osiągnięcia w twórczości i działalności artystycznej lub w upowszechnianiu kultury – w kwocie od 
500 do 5000 zł 

3) z okazji jubileuszy – w kwocie od 500 do 5000 zł 

4) za upowszechnianie kultury w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach kulturalnych i  oświatowych 
Świdnika – w kwocie od 500 do 5000 zł 

5) za debiut artystyczny – w kwocie od 500 do 3000 zł 

6) za pomysły i organizację nowatorskich działań kulturalnych w mieście – w kwocie od 500 do 2000 zł. 

§ 6. 1. Nagrody, o których mowa w § 3, przyznaje Burmistrz Miasta Świdnik na podstawie wniosków, 
których wzór określa załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Nagrody, o których mowa w § 4 i § 5, przyznaje Burmistrz Miasta Świdnik po zasięgnięciu opinii 
merytorycznej Komisji o której mowa w § 8, na podstawie wniosków, których wzór określa załącznik nr 2 do 
uchwały. 

§ 7. 1. Wnioski o przyznanie Nagrody, o której mowa w § 3, można składać w ciągu  roku, od 1 stycznia do 
30 listopada.  
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2. Wnioski o przyznanie Nagrody, o której mowa w § 4 i § 5, można składać w terminie od 1 stycznia do 
31 stycznia roku następującego po roku, w którym uzyskano dane osiągnięcia. 

3. Wnioski o przyznanie nagrody, o której mowa w ust. 1 i 2, należy składać w Urzędzie Miasta Świdnik. 

4. Wnioski o przyznanie Nagrody, o której mowa w ust. 1 i 2, mogą składać: 

1) stowarzyszenia i organizacje kulturalne 

2) instytucje i placówki upowszechniania kultury 

3) inne instytucje miejskie. 

5. Do wniosków, o których mowa w ust. 1, należy dołączyć dokumenty potwierdzające organizację 
imprezy, w tym regulamin imprezy bądź scenariusz. 

6. Do wniosków, o których mowa w ust. 2, należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia, 
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub instytucji. 

§ 8. 1. Wnioski o nagrodę w dziedzinie kultury, o których mowa w § 4 i § 5, opiniuje Komisja ds. nagród 
w dziedzinie kultury powołana przez Burmistrza Miasta Świdnik, zwana dalej „Komisją”. 

2. W skład Komisji, o której mowa w ust. 1 wchodzą: 

1) dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta Świdnik 

2) dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku 

3) dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku 

4) jeden przedstawiciel Rady Miasta Świdnik. 

3. Komisja przedstawia Burmistrzowi Miasta Świdnik wykaz kompletnych wniosków o przyznanie nagród 
wraz z listą kandydatów i propozycją wysokości nagrody dla każdego z nich. 

§ 9. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Burmistrz Miasta Świdnik informując o niej wnioskodawcę 
na piśmie. 

§ 10. 1. Po uzyskaniu pozytywnej informacji o uzyskanej nagrodzie, o której mowa w § 4 i § 5, kandydat 
zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do uchwały.  

2. Wnioskodawca nagrody, o której mowa w § 3, zobowiązany jest przedłożyć sprawozdanie merytoryczne 
z przebiegu imprezy wraz z imienną listą osób, które otrzymały nagrody – w terminie 14 dni od zakończenia 
wydarzenia. 

§ 11. 1. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych, wnioskodawca winien je usunąć w terminie 
14 dni od daty otrzymania wezwania do uzupełnienia. 

2. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku: 

1) nieusunięcia, w terminie 14 dni, uchybień formalnych wniosku 

2) wycofania wniosku przez wnioskodawcę lub osobę objętą wnioskiem 

3) śmierci osoby fizycznej, rozwiązania osoby prawnej, likwidacji jednostki organizacyjnej nieposiadającej 
osobowości prawnej – objętej wnioskiem. 

4) złożenia  po terminach, o których mowa w § 7. 

3. Złożenie wniosku nie zapewnia otrzymania nagrody. 

§ 12. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tylko jeden raz. 

§ 13. Nagrody, o których mowa w § 4 i § 5,  wraz z listem gratulacyjnym wręcza Burmistrz Miasta Świdnik 
lub upoważniona przez niego osoba na sesji Rady Miasta Świdnik lub innej uroczystości. 

§ 14. Traci moc uchwała Rady Miasta Świdnik Nr XXX/165/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Nagród Burmistrza Miasta Świdnik w Dziedzinie Kultury (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 
z 2008 r. nr 132 poz. 3134, z 2017 r. poz. 5343). 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdnik. 
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§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Świdnik 

 
 

Włodzimierz Radek 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXIII/382/2020 
                                                                                                       Rady Miasta Świdnik z dnia 8 grudnia 2020 r. 
 

 
Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta Świdnik w dziedzinie kultury, 

o której mowa w § 3 
 

I. Dane dotyczące podmiotu składającego wniosek 

Pełna nazwa podmiotu/ imię i nazwisko 
wnioskodawcy 

 
 
 

Status prawny (osoba fizyczna, stowarzyszenie, 
organizacja) 

 
 
 

Adres siedziby/ miejsce zamieszkania  

Kod  
 

Miejscowość  
 

Ulica  
 

Gmina   
 

Powiat  
 

Województwo  
 

Telefon kontaktowy lub e-mail 
Telefon:  

E-mail:  

Nazwiska i imiona osób statutowo upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu 

 
 
 

II.  Krótki opis przedsięwzięcia, na które wnioskowana jest nagroda  
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... ... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ ............. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... ....................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ ................................. 
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III. Rodzaj wnioskowanej nagrody 
Rodzaj nagrody rzeczowej 
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 

Wartość nagród rzeczowych 
.............................................................................
.............................................................................
............................................................................. 
 

IV. Wykaz patronatów, którymi jest objęta impreza 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... .. 

V. Wykaz załączonych dokumentów potwierdzających organizację imprezy 
(regulamin, scenariusz, itp.) 
1)…………………………………………………………………………………………………… 
2)…………………………………………………………………………………………………… 
3)…………………………………………………………………………………………………… 
4)…………………………………………………………………………………………………… 
5)…………………………………………………………………………………………………… 
6)…………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że podane informacje są zgodne z prawdą. 
 

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

data i czytelny podpis wnioskodawcy 
 

VI. Decyzja Burmistrza Miasta Świdnik 
 
 

OPINIA POZYTYWNA/ OPINIA NEGATYWNA 
 
 

         
                 

    
                     

UWAGA ! 
Wniosek należy wypełnić komputerowo lub ręcznie pismem drukowanym. 

 
 
Obowiązek Informacyjny 
Zgodnie z art. 13 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 
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) zwane dalej „RODO informuję, że: 
1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest Gmina Miejska 
Świdnik reprezentowana przez Burmistrza Miasta Świdnik z siedzibą przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, 
21-040 Świdnik, urzad@e-swidnik.pl.  
2. Administrator danych osobowych wyznaczy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można 
skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 
z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem można się kontaktować 
pod adresem: ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik (adres e-mail: iod@e-swidnik.pl).  
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia zadania realizowanego w interesie publicznym, stosownie do art. 7a ust. 2a ustawy 
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zasad określonych w 
Uchwale Nr XXXIII/382/2020 Rady Miasta Świdnik z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 
regulaminu nagród Burmistrza Miasta Świdnik w dziedzinie kultury (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. 
poz. ………)  
4. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia wniosku i przyznania nagród 
Burmistrza Miasta Świdnik w dziedzinie kultury.  
5. Pani/Pana będą przetwarzane przez okres realizacji wypłaty nagrody Burmistrza Miasta Świdnik 
w dziedzinie kultury oraz przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi 
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych.  
6. Dane będą udostępnione podmiotom, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz 
podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Administratora, z którymi mamy zawarte umowy 
powierzenia.  
7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana narusza przepisy.  
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 
z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku i przyznania nagrody Burmistrza Miasta Świdnik w dziedzinie 
kultury.  
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Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXIII/382/2020 
                                                                                                       Rady Miasta Świdnik z dnia 8 grudnia 2020 r. 

 
 

 
Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta Świdnik w dziedzinie kultury, 

o której mowa w § 4 i § 5  
 

I. Dane dotyczące podmiotu wnioskującego o nagrodę 

Pełna nazwa podmiotu/ imię i nazwisko 
wnioskodawcy 

 
 
 

Status prawny wnioskodawcy (osoba fizyczna, 
stowarzyszenie, organizacja) 

 
 
 

Adres siedziby/ miejsce zamieszkania 

Kod  
 

Miejscowość  
 

Ulica  
 

Gmina   
 

Powiat  
 

Województwo  
 

Telefon kontaktowy lub e-mail 
Telefon  

E-mail  

Nazwiska i imiona osób statutowo upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu 

 
 
 

II. Dane osobowe proponowanego kandydata do nagrody 

Nazwisko i imię (imiona) 
 
 
 

Data urodzenia  
 
 
 

Adres zamieszkania  

Kod  
 

Miejscowość  
 

Ulica  
 

Gmina   
 

Powiat  
 

Województwo  
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Telefon kontaktowy lub email 
Telefon  

E-mail  

III. Wskazanie kategorii wnioskowanej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury 
.............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... .........
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ....................... 
IV. Opis osiągnięć uzasadniających przyznanie nagrody 
 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ .....
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. ............
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ...................
............................................................................................................................................................................ 

V.  Wykaz załączonych dokumentów potwierdzających osiągnięcia 
1)…………………………………………………………………………………………………… 
2)…………………………………………………………………………………………………… 
3)…………………………………………………………………………………………………… 
4)…………………………………………………………………………………………………… 
5)…………………………………………………………………………………………………… 
6)…………………………………………………………………………………………………… 
7)…………………………………………………………………………………………………… 
8)…………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że podane informacje są zgodne z prawdą. 
 

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

data i czytelny podpis wnioskodawcy 
 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem nagród Burmistrza Miasta Świdnik w dziedzinie kultury 
 

………………………………….. 
data i czytelny podpis wnioskodawcy 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających mój 
wizerunek, zarejestrowanych podczas uroczystej sesji Rady Miasta Świdnik lub innej uroczystości, 
na której będą wręczane dyplomy dla osób, którym przyznano nagrodę, mogą zostać umieszczone 
na portalu swidnik.pl i opublikowane w ,,Głosie Świdnika” oraz innych portalach społecznościowych, 
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
Jednocześnie  przyjmuje do wiadomości, że mój wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie 
w celach promocji i działań marketingowych podejmowanych przez Administratora. Zgoda 
na rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolna, odmowa wydania zgody nie ma wpływu 
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na procedurę przyznawania stypendiów. 
 

…..…….................................... 
data i czytelny podpis kandydata do nagrody, 

a w przypadku osoby nieletniej – rodzica/ opiekuna prawnego 
 

W przypadku otrzymania nagrody zobowiązuję się do przedłożenia numeru konta bankowego, na które 
należy przekazać przyznaną nagrodę. 

 
 

………………………………………… 
data i czytelny podpis kandydata do nagrody,  

a w przypadku osoby nieletniej – rodzica/ opiekuna prawnego 
 
Burmistrz Miasta Świdnik zastrzega sobie prawo kontroli danych zamieszczonych we wniosku. 
 
UWAGA ! 
Wniosek należy wypełnić komputerowo lub ręcznie pismem drukowanym. 

 
Obowiązek Informacyjny 
 

Zgodnie z art. 13 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) 
zwane dalej „RODO informuję, że: 

 
1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest Gmina Miejska Świdnik 

reprezentowana przez Burmistrza Miasta Świdnik z siedzibą przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, 21-040 
Świdnik, urzad@e-swidnik.pl.  

2. Administrator danych osobowych wyznaczy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można 
skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 
z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem można się kontaktować pod adresem: 
ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik (adres e-mail: iod@e-swidnik.pl).  

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona zgoda na publikacje 
wizerunku oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zadania realizowanego 
w interesie publicznym, stosownie do art. 7a ust. 2a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej, zasad określonych w Uchwale Nr XXXIII/382/2020 Rady Miasta Świdnik 
z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu nagród Burmistrza Miasta Świdnik w dziedzinie 
kultury (Dz. Urz.Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. ………)  

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia wniosku i przyznania nagród Burmistrza 
Miasta Świdnik w dziedzinie kultury.  

5. Pani/Pana będą przetwarzane przez okres realizacji wypłaty nagrody Burmistrza Miasta Świdnik w dziedzinie 
kultury oraz przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

6. Dane będą udostępnione podmiotom, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom 
świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Administratora, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia.   

7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 
w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości rozpatrzenia wniosku i przyznania nagrody Burmistrza Miasta Świdnik w dziedzinie kultury.  

 
 
 

 
 

 

Id: C763C1C3-E450-45A7-B5B0-034D65A0DE75. podpisany Strona 3

mailto:iod@e-swidnik.pl


  

 
                                                                                                        
 
 

 
Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXXIII/382/2020 

                                                                                                       Rady Miasta Świdnik z dnia 8 grudnia 2020 r. 
 

OŚWIADCZENIE 
do wniosku o przyznanie nagrody pieniężnej 

 
 
 
 
 

Imię i nazwisko kandydata do nagrody: 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Ja, niżej podpisany /-a (imię i nazwisko): 
…………………………………………………………………………………………… 
 
PESEL  
 
oświadczam, że 
□ jestem posiadaczem poniższego rachunku bankowego: 
………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
Tel. kontaktowy: .....................................................… 
 
Jednocześnie zobowiązuję się poinformować Urząd Miasta Świdnik o każdorazowej      
zmianie adresu zamieszkania celem prawidłowego wystawienia informacji PIT-11. 
 
 
 

 
 

                                                             …………………………………………………..…………………………… 
                                                                          (data i czytelny podpis kandydata do nagrody, 
                                                                           a w przypadku osoby nieletniej – rodzica/                                                            
                                                                            opiekuna prawnego) 
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