DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Elektronicznie
Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 11 września 2018
r. podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW
Data: 11.09.2018 15:20:31

Poz. 2062
UCHWAŁA NR LXVIII/831/2018
RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 5 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego oraz Nagrody Honorowej „Mecenas Kultury - Gorzów Przystań”
Na podstawie art. 7a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 862 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXX/334/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 maja 2012r. w sprawie
ustanowienia Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Nagrody Honorowej „Mecenas
Kultury - Gorzów Przystań” (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2012r., poz. 1241, zm. z 2013r., poz. 756) załącznik
otrzymuje brzmienie określone w załączeniu do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Sebastian Pieńkowski
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Załącznik do uchwały Nr LXVIII/831/2018
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 5 września 2018 r.
WKS-02-01

1b

A. Rodzaj wniosku (zaznacz odpowiednio wstawiając krzyżyk)
1

Wniosek o Nagrodę Kulturalną

data otwarcia koperty
podpis sekretarza Komisji

Wniosek o Nagrodę Honorową
„Mecenas Kultury - Gorzów
Przystań”

1a

B. informacje o wnioskodawcy
2

Imię i nazwisko/ nazwa

5

adres zamieszkania/ siedziba

3

telefon kontaktowy

4 adres e-mail

7

telefon kontaktowy

10

nr konta/bank (wypełnia się w przypadku wniosku o przyznanie
Nagrody Kulturalnej)

ulica/nr domu/nr lokalu

kod pocztowy

miejscowość

C. informacje o kandydacie
6

9

11

imię i nazwisko/ nazwa

PESEL (w przypadku os. fizycznej)

adres zamieszkania/ siedziby

ulica/nr domu/nr lokalu

kod pocztowy

D. uzasadnienie

miejscowość

8

adres e-mail

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
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E. lista załączników

F. oświadczenia
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu uzyskania Nagrody
Kulturalnej/Nagrody Honorowej „Gorzów – Przystań” Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. przez Administratora - Prezydenta
Miasta Gorzowa Wlkp. z siedzibą Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4.
2.Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o sposobach przetwarzania danych osobowych
oraz o prawie dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania.
4.Oświadczam, że zostałem/am poinformowany o tym, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.
Data i podpis.........................................................

G. podpisy

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
podpis wnioskodawcy (podpis osoby reprezentującej w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą fizyczną), data

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
podpis kandydata (podpis osoby reprezentującej w przypadku, gdy kandydat nie jest osobą fizyczną), data

