
 
 

UCHWAŁA NR XXVI/348/2021 
RADY POWIATU W LUBLINIE 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród 
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920), art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 194) Rada Powiatu w Lublinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe warunki i tryb przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 

§ 2. 1 Nagrody są przyznawane we wszystkich dziedzinach kultury, a w szczególności za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, literackiej, popularyzacji i upowszechnianiu kultury, organizowaniu 
działalności i edukacji kulturalnej, ochrony kultury. 

2. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na 
podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu jeżeli mają miejsce zamieszkania 
lub siedzibę na terenie Powiatu Lubelskiego. 

§ 3. 1. Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie nagród są: 

1) organizacje pozarządowe działające w sferze kultury, w tym związki twórcze, 

2) instytucje kultury, 

3) inne podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej, 

4) samorządy miast i gmin z terenu Powiatu Lubelskiego, 

5) Komisja Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie, 

6) Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego          w Lublinie. 

2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Wnioski do nagrody, za osiągnięcia dokonane w danym roku kalendarzowym, należy składać w terminie 
do końca lutego roku następującego po roku, za który jest przyznawana nagroda. 

4. Wnioski do nagrody należy składać w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Lublinie lub 
drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Lublinie, Spokojna 9, 20-074 Lublin. 

§ 4. 1. Nagroda ma charakter pieniężny. 

2. Nagrodę stanowi kwota od 500 zł (słownie: pięćset złotych) do 5 000 zł brutto  (słownie: pięć tysięcy 
złotych) oraz dyplom okolicznościowy. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 4 lutego 2021 r.

Poz. 637



3. O wysokości nagród decyduje, z zastrzeżeniem ust. 2, Zarząd Powiatu w Lublinie. 

4. Środki na nagrody będą corocznie zapewniane w budżecie Powiatu Lubelskiego. 

§ 5. 1. Oceny kandydatur dokonuje Komisja powoływana przez Zarząd Powiatu w Lublinie.  

2. Dokonując oceny Komisja kieruje się kryteriami zawartymi w § 2, po czym niezwłocznie przedstawia 
swoją opinię Zarządowi Powiatu w Lublinie. 

3. Komisja przedkłada opinię podjętą większością głosów na posiedzeniu przy obecności co najmniej 
połowy członków. 

4. W skład Komisji wchodzą: 

1) Członek Zarządu Powiatu w Lublinie, 

2) Członek Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie, 

3) Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego 
w Lublinie, 

4) pracownik Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie, 

5) jeden przedstawiciel Gminnego Ośrodka Kultury wskazany przez Zarząd Powiatu w Lublinie. 

5. Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie. 

6. Z obrad Komisji sporządza się protokół. 

§ 6. Zastrzega się prawo nieprzyznania żadnej nagrody w danym roku. 

§ 7. Wypłata nagrody następuje w formie przelewu na konto bankowe wskazane   przez kandydata do 
nagrody. 

§ 8. Informację o przyznanej nagrodzie podaje się do publicznej wiadomości. 

§ 9. Obsługę organizacyjną związaną z przyznawaniem nagród zapewnia Wydział Edukacji, Promocji 
i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie. 

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XLI/379/2014 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. U. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz.1766). 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublinie. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego. 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu w Lublinie 

 
 

Krzysztof Chmielik 
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Załącznik do uchwały 

Nr XXVI/348/2021 

Rady Powiatu w Lublinie 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

 

Wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury 

Dane osobowe kandydata:  

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………  

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………...  

lub  

Nazwa podmiotu …..……………………………………………………………………………….. 

Adres/siedziba  .…………………………………………………………………………………….. 

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

Informacje o wnioskodawcy: ……………………………………………………………………… 

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

Dziedzina działalności kulturalnej ………………………………………………………………… 

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

Uzasadnienie wniosku  

zawierające informacje o całokształcie działalności kulturalnej oraz szczególne 

osiągnięcia w dziedzinie kultury, w tym twórczości artystycznej, popularyzacji  

i upowszechniania kultury, organizowania działalności kulturalnej 

.................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................... 

  

 

 

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

(miejscowość, data)                                                            (podpis wnioskodawcy) 
 

 

 

Załączniki: 
 

- kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata do nagrody potwierdzonych  

za zgodność z oryginałem,  

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do osiągnięcia 

celu wniosku 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

*Wyrażam zgodę Powiatowi Lubelskiemu z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 9, 20-074 

Lublin na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/danych osobowych mojego 

podopiecznego/moich danych osobowych** w zakresie wizerunku w celu związanym 

z utrwaleniem uroczystości wręczania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 

 

*Wyrażam zgodę Powiatowi Lubelskiemu z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 9, 20-074 

Lublin na publikację danych osobowych mojego dziecka/danych osobowych mojego 

podopiecznego/moich danych osobowych** w „Panoramie Powiatu”, w serwisie internetowym 

www.powiat.lublin.pl oraz na facebook-u: Powiat Lubelski – Starostwo Powiatowe w Lublinie 

w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska. 

 

 

 

 

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

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego kandydata) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  w przypadku wyrażenia zgody/akceptacji należy zaznaczyć „x” 
** niepotrzebne skreślić 
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Klauzula informacyjna 

Przetwarzanie danych osobowych w celu przyznawania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego RODO, 

informuje się, iż: 

 
1. Administrator Danych. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiat Lubelski z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 9,  
20-074 Lublin. 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych. 

Numer telefonu kontaktowego Inspektora Ochrony Danych: (81) 528-67-25. 
3. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców. 

Państwa dane mogą zostać przekazane: 
1) osobom, które na podstawie upoważnienia Administratora Danych będą przetwarzać dane osobowe; 

2) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, z którymi podpisano umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych; 

3) organom publicznym i podmiotom (jedynie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań). 

4. Cel przetwarzania danych osobowych.  

Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

1) realizacji procesu przyznawania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury; 
2) opublikowania w „Panoramie Powiatu”, w serwisie internetowym www.powiat.lublin.pl  

oraz na facebook-u: Powiat Lubelski - Starostwo Powiatowe w Lublinie danych osobowych osób, którym 

przyznano nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania  

i ochrony kultury. 
5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, informacja o wymogu podania danych. 

Dane osobowe będą przetwarzane: 
1) w zakresie realizacji celu określonego w ust. 4 pkt 1) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie 

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych wynikającego 

z przepisów prawa, w tym z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy 

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) - podanie danych osobowych jest 

wymogiem ustawowym); 

2) w zakresie realizacji celu określonego w ust. 4 pkt 2) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie 

danych odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę) - podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu: 
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego 

zostały zebrane, przez czas określony kategorią archiwalną danej sprawy, a następnie dla wypełnienia 

obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z przepisów prawa, a także do czasu przedawnienia 

roszczeń; 

2) jeżeli wyrazili Państwo zgodę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – dane osobowe będą przetwarzane 

do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu (dla którego 

zostały zebrane), do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z przepisów 

prawa, a także do czasu przedawnienia roszczeń. 

7. Prawa osób, których dane dotyczą. 

Przysługuje Państwu prawo: 
1) dostępu do treści swoich danych osobowych; 

2) sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe; uzupełnienia danych, jeśli zauważycie Państwo, 

że są niekompletne; 

3) ograniczenia przetwarzania danych (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO); 

4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy danych, na których przetwarzanie wyrazili 

Państwo zgodę); 

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 637



8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

 
Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji, w tym do profilowania.  

 

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

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego kandydata) 
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