
UCHWAŁA NR L/314/2018
RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania Nagród Samorządowych Rady Miejskiej w Sułkowicach.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 i art. 18 ust. 1 ustawy z dna 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  
z 2018 r.  poz. 994 z późn. zm.) –

Rada Miejska w Sułkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. 

Załącznik do Regulaminu przyznawania Nagród Samorządowych Rady Miejskiej w Sułkowicach przyjęty 
Uchwałą Nr XXIV/140/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr Jan Socha
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Załącznik do Uchwały Nr L/314/ 2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.   

Załącznik do Regulaminu 

        przyznawania Nagród Samorządowych 

        Rady Miejskiej w Sułkowicach stanowiącego  

        załącznik do Uchwały Nr XXIV/140/12 

         z dnia 30 sierpnia 2012 r. 

 

 

Sułkowice, dnia …………………………. 
 

 
 

 

Rada Miejska w Sułkowicach 
        32 – 440 Sułkowice, Rynek 1 

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY SAMORZĄDOWEJ RADY 

MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH 
I. Wnioskodawca: 
 
1. Imię i nazwisko (nazwa):  …………………………………………………………………… 

2. Adres zamieszkania (siedziba):  …………………………………………………………….. 

3. Telefon:  ……………………………………………………………………………………... 

II. Dane o kandydacie do nagrody: 
 
1. Imię i nazwisko (nazwa):  ……………………………………………………………………...  

2. Adres zamieszkania (siedziba): ………………………………………………………………... 

 

Klauzula informacyjna dla osoby (organizacji)  nominowanej do Nagrody 
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Burmistrz Gminy Sułkowice informuje że: 
1) administratorem danych osobowych jest Gmina Sułkowice, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Sułkowice; 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice,  
tel. 12 273 20 75 wew. 12, email: iodo@sulkowice.pl; 
3) dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane 
nieobowiązkowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO – to jest na podstawie zgody wnioskodawcy; 
4) dane będą przekazywane odbiorcom (podmiotom) upoważnionym na podstawie przepisów prawa; 
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - do momentu odwołania zgody; 
6) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może zostać ograniczone 
na podstawie odrębnych przepisów; 
7) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

        

 …………………………………. 

       Podpis osoby nominowanej do nagrody  

(lub przedstawiciela organizacji) 
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II. Uzasadnienie wniosku i osiągnięcia kandydata:  
 
......................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Klauzula informacyjna dla wnioskodawcy 
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Burmistrz Gminy Sułkowice informuje że: 
1) administratorem danych osobowych jest Gmina Sułkowice, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Sułkowice; 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice,  
tel. 12 273 20 75 wew. 12, email: iodo@sulkowice.pl; 
3) dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane 
nieobowiązkowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO – to jest na podstawie zgody wnioskodawcy; 
4) dane będą przekazywane odbiorcom (podmiotom) upoważnionym na podstawie przepisów prawa; 
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - do momentu odwołania zgody; 
6) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może zostać ograniczone 
na podstawie odrębnych przepisów; 
7) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 
 

 

        

 …………………………………. 

     Podpis wnioskodawcy 
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LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH WNIOSEK O NAGRODĘ  
 

SAMORZĄDOWĄ DLA …………………………………………………………. 
 

Klauzula informacyjna dla osób popierających wniosek: 
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Burmistrz Gminy Sułkowice informuje że: 
1) administratorem danych osobowych jest Gmina Sułkowice, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Sułkowice; 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice,  
tel. 12 273 20 75 wew. 12, email: iodo@sulkowice.pl; 
3) dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane 
nieobowiązkowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO – to jest na podstawie zgody wnioskodawcy; 
4) dane będą przekazywane odbiorcom (podmiotom) upoważnionym na podstawie przepisów prawa; 
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - do momentu odwołania zgody; 
6) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może zostać ograniczone 
na podstawie odrębnych przepisów; 
7) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 
 
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią. 
 
Oświadczam, że zamieszkuję teren Gminy Sułkowice.  

 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 
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