
ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.54.2019

BURMISTRZA OLECKA

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Społecznej Rady Kultury

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 506) 
zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się nabór kandydatów do Społecznej Rady Kultury.

2. Zadania Społecznej Rady Kultury oraz tryb jej pracy zostały określone w projekcie regulaminu stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Kandydatów na członków Społecznej Rady Kultury zgłaszać mogą:

1) instytucje kultury, organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury Gminy Olecko na podstawie załącznika nr 2;

2) grupy minimum 15 mieszkańców na podstawie załącznika nr 3.

4. Kandydat zgłoszony do naboru zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie do 
Społecznej Rady Kultury. Oświadczenie należy złożyć za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego 
zarządzenia.

5. Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 10 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 
3 w Punkcie Obsługi Interesanta, pok. nr 3 (parter).

§ 2. Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olecku,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Olecku,

3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Olecku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

Karol Sobczak
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORN.0050.54.2019

Burmistrza Olecka

z dnia 26 marca 2019 r.

Regulamin Społecznej Rady Kultury
(Projekt Regulaminu)

§ 1. Społeczna Rada Kultury, zwana dalej Radą, jest organem doradczym i opiniodawczym, działającym przy Burmistrzu 
Olecka zwanym dalej Burmistrzem, w zakresie realizowanych przez Gminę Olecko zadań i przedsięwzięć dotyczących 
upowszechniania kultury.

§ 2. Do zadań Rady należy:

1) monitorowanie życia kulturalnego mieszkańców;

2) opiniowanie projektów i programów zawierających zadania dotyczące działalności kulturalnej;

3) podejmowanie działań zmierzających do usprawnienia współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w obszarze kultury, 
integracji i aktywizacji środowisk twórczych oraz wspierania inicjatyw;

4) inicjowanie działań w obszarze kultury, mających na celu jej propagowanie wśród mieszkańców oraz inicjowanie 
wydarzeń i imprez kulturalnych w Gminie Olecko.

5) inicjowanie przedsięwzięć służących wymianie wiedzy i doświadczeń wśród osób zarządzających instytucjami kultury 
i wśród kadr kultury;

6) udział w życiu kulturalnym miasta, rozpoznawanie potrzeb kulturalnych mieszkańców, wskazywanie możliwości rozwoju, 
wskazywanie obszarów wymagających wsparcia,

7) współpraca przy tworzeniu i realizacji programów rozwoju kultury i doradztwo w zakresie projektowania polityki kulturalnej 
Gminy Olecko;

8) współpraca przy Kalendarzu Imprez Kulturalnych na terenie Gminy Olecko,

9) występowanie z wnioskami i propozycjami dotyczącymi nowych inicjatyw i rozwiązań przyczyniających się do rozwoju 
kultury;

10) współpraca z Komisją Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji w celu wypracowania nowych form i metod 
działalności kulturalnej.

§ 3. 1. Do składu Rady powołuje Burmistrz, w drodze Zarządzenia, przedstawicieli różnych podmiotów realizujących 
zadania w zakresie kultury, na terenie Gminy Olecko.

2. Kadencja Rady rozpoczyna się z dniem powołania i kończy się wraz z upływem kadencji Burmistrza.

3. W czasie kadencji Burmistrz może dokonywać zmian w jej składzie, na wniosek członków Rady, organizacji, instytucji, 
innych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury lub z własnej inicjatywy.

4. Rada liczy od 5 do 10 członków powołanych zarządzeniem Burmistrza.

5. Odwołanie Rady lub jej członków może nastąpić w każdym czasie, w drodze zarządzenia Burmistrza.

6. Zmiany w składzie Rady następują poprzez zgłoszenie na posiedzeniu, przegłosowaniu zwykłą większością głosów 
i zatwierdzeniu przez Burmistrza.

7. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka lub członków Rady albo ich odwołania Burmistrz, na wniosek 
Przewodniczącego Rady, powołuje nowych członków w takiej liczbie aby Rada liczyła minimum 5 członków.

§ 4. 1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Burmistrz, w terminie 30 dni od wejścia w życie Zarządzenia w sprawie 
powołania Społecznej Rady Kultury.

2. Burmistrz prowadzi obrady do czasu wyboru Przewodniczącego.

3. Na pierwszym posiedzeniu Rada dokonuje wyboru ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego 
i Sekretarza.

4. W każdym spotkaniu uczestniczy Burmistrz Olecka lub jego zastępca lub osoba wskazana przez Burmistrza.

5. Wybór osób na funkcje wskazane w ust. 3 następuje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy 
składu Rady, w głosowaniu jawnym.

§ 5. 1. Rada obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
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3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego.

4. Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego,  zobowiązany jest zwołać posiedzenie 
Rady także na pisemny wniosek:

1) Burmistrza Olecka;

2) członków Rady stanowiących co najmniej połowę jej składu.

5. Jeżeli Przewodniczący lub jego zastępca nie zwoła posiedzenia w terminie określonym w ust. 2, albo na wniosek, 
którym mowa w ust. 4 posiedzenie Rady zwołuje Burmistrz  i do prowadzenia obrad wyznacza jednego z członków Rady.

§ 6. 1. Zawiadomienia członków Rady o posiedzeniu Rady dokonuje Przewodniczący nie później niż 3 dni przed 
terminem posiedzenia.

2. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady może być dokonane pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem
e - mail.

3. W zawiadomieniu należy wskazać termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad.

4. Przewodniczący Rady zawiadamia Burmistrza Olecka o planowanym posiedzeniu.

5. Posiedzenia Rady prowadzi zgodnie z przyjętym na początku posiedzenia porządkiem obrad Przewodniczący,
a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. W przypadku nieobecności obu tych osób, posiedzenie prowadzi 
wskazany przez Burmistrza, członek Rady.

6. Rada może zapraszać na swoje posiedzenia twórców i animatorów kultury, przedstawicieli instytucji  kultury, 
organizacji pozarządowych oraz inne osoby, których udział w posiedzeniu uzna za niezbędny do realizowania zadań.

7. Rozstrzygnięcia, opinie i wnioski Rada przedstawia w formie protokołu , o którym mowa w § 7 ust.1.

8. Do prawomocności posiedzenia wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Rady, w tym Przewodniczącego 
obrad lub osoby pełniącej zastępstwo Przewodniczącego obrad.

9. Rada obraduje zgodnie z przyjętym na początku posiedzenia porządkiem, który może ulec zmianie po przegłosowaniu.

10. Rozstrzygnięcia, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością  głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej 
liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego lub osoby pełniącej zastępstwo Przewodniczącego obrad.

11. Przewodniczący obrad przedkłada Burmistrzowi ustalenia podjęte na posiedzeniu w terminie 14 dni od daty odbycia  
posiedzenia.

§ 7. 1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący obrad oraz sporządzający Sekretarz 
Rady.

2. Protokół winien odzwierciedlać przebieg obrad z wyszczególnieniem podjętych decyzji (rozstrzygnięć, opinii i wyników 
głosowania dla każdej decyzji).

3. Do protokołu załącza się listy obecności członków Rady i innych osób uczestniczących w posiedzeniu.

§ 8. 1. Uczestnictwo w Radzie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Rady nie przysługuje 
wynagrodzenie, dieta ani rekompensata za utracone zarobki.

2. Przewodniczący Rady przekazuje Burmistrzowi, do dnia 31 marca każdego roku,  sprawozdanie z działalności Rady za 
rok ubiegły.

§ 9. Obsługę w zakresie przechowywania dokumentacji Rady oraz udostępniania  pomieszczeń do przeprowadzenia 
posiedzeń Rady prowadzi wydział merytoryczny do spraw kultury Urzędu Miejskiego w Olecku.

§ 10. Zmiany treści Regulaminu dokonuje Burmistrz na wniosek Rady lub z własnej inicjatywy.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr ORN.0050.54.2019 

Burmistrza Olecka 

z dnia 26 marca 2019 r. 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

KANDYDATA DO SPOŁECZNEJ RADY KULTURY 
 

DANE IDENTYFIKUJĄCE PODMIOT ZGŁASZAJĄCY KANDYDATA 
DO SPOŁECZNEJ RADY KULTURY 

NAZWA  

FORMA PRAWNA  

ADRES  

NR TELEFONU  

ADRES E-MAIL  

IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPRAWNIONYCH 
DO REPREZENTACJI PODMIOTU 

 

 

DANE KANDYDATA DO SPOŁECZNEJ RADY KULTURY 

IMIĘ I NAZWISKO  

DATA URODZENIA  

ADRES ZAMIESZKANIA  

NR TELEFONU*  

ADRES E-MAIL*  

KRÓTKA INFORMACJA O KANDYDACIE 
(dotychczasowa działalność społeczna, zawodowa) 

 

 

PODPISY OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
REPREZENTOWANIA PODMIOTU DOKONUJĄCEGO 
ZGŁOSZENIA 

 

DATA  

* Dane nie są niezbędne, ale ułatwiają kontakt z kandydatem. 

 

Załączniki do formularza: 

Dokument potwierdzający wytypowanie przedstawiciela do Społecznej Rady Kultury, tj. Uchwała lub inny dokument 

właściwego organu instytucji kultury lub organizacji pozarządowej. 
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Klauzula informacyjna 
 
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Burmistrz Olecka z siedzibą w Olecku przy Placu Wolności 3, 19-40 Olecko, zwany dalej 
Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pana/i danych osobowych. 
2. Administratorem powołał Inspektora Ochrony Danych:  e-mail: iod@olecko.eu, tel.:87 520 09 68. 
3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w ramach udziału w naborze kandydatów do Społecznej Rady Kultury i będą  udostępniane innym 
odbiorcom zgodnie z przepisami prawa. 
4. Podstawą przetwarzania Pana/i danych osobowych jest art. 6 ust 1 pkt. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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. 
5. Podanie danych jest niezbędne do procesu naboru kandydatów do Społecznej Rady Kultury. 
6. Posiada Pani prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

• przenoszenia danych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; 
7. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 1, lecz nie krócej 
niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 
8. Pana/i dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr ORN.0050.54.2019 

Burmistrza Olecka 

z dnia 26 marca 2019 r. 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

KANDYDATA DO SPOŁECZNEJ RADY KULTURY 

 

DANE KANDYDATA DO SPOŁECZNEJ RADY KULTURY 

IMIĘ I NAZWISKO  

DATA URODZENIA  

ADRES ZAMIESZKANIA  

NR TELEFONU*  

ADRES E-MAIL*  

KRÓTKA INFORMACJA O KANDYDACIE 
(dotychczasowa działalność kulturalna) 

 

 

WYKAZ OSÓB UDZIELAJĄCYCH POPRACIA KANDYDATOWI DO SPOŁECZNEJ RADY KULTURY 

Lp. Imię i Nazwisko Adres Podpis 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    
 

*Dane nie są niezbędne, ale ułatwiają kontakt z kandydatem. 

Id: 1BFCE3DC-CD34-4E93-B64E-DB1F0DE68812. Podpisany Strona 6



Klauzula informacyjna 
 
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Burmistrz Olecka z siedzibą w Olecku przy Placu Wolności 3, 19-40 Olecko, zwany dalej 
Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pana/i danych osobowych. 
2. Administratorem powołał Inspektora Ochrony Danych:  e-mail: iod@olecko.eu, tel.: 87 520 09 68. 
3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w ramach udziału w naborze kandydatów do Społecznej Rady Kultury i będą  udostępniane innym 
odbiorcom zgodnie z przepisami prawa. 
4. Podstawą przetwarzania Pana/i danych osobowych jest art. 6 ust 1 pkt. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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. 
5. Podanie danych jest niezbędne do procesu naboru kandydatów do Społecznej Rady Kultury. 
6. Posiada Pani prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

• przenoszenia danych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; 
7. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 1, lecz nie krócej 
niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 
8. Pana/i dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr ORN.0050.54.2019 

Burmistrza Olecka 

z dnia 26 marca 2019 r. 

 

Oświadczenie 

o wyrażeniu zgody na kandydowanie 

do Społecznej Rady Kultury 

 

Ja, niżej podpisany ………………………………………………………… zamieszkały ……………………………………………………………………………….........., 

oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Społecznej Rady Kultury. Ponadto oświadczam, iż korzystam z pełni praw 

publicznych oraz posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 

 

………………………………                              ………..………………………… 
(miejscowość, data)       (czytelny podpis kandydata) 

 

 

 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie 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) – Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, str.1, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury wyboru 

członków oraz – w razie wyboru – funkcjonowania Społecznej Rady Kultury. 

 

 

 

………………………………                                 ………..………………………… 
(miejscowość, data)         (czytelny podpis kandydata) 

 

 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: numeru telefonu  

i adresu e – mail. 

 

 

 

………………………………                                 ………..………………………… 
(miejscowość, data)                              (czytelny podpis kandydata) 

   

 

Klauzula informacyjna 
 
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Burmistrz Olecka z siedzibą w Olecku przy Placu Wolności 3, 19-40 Olecko, zwany dalej 
Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pana/i danych osobowych. 
2. Administratorem powołał Inspektora Ochrony Danych:  e-mail: iod@olecko.eu, tel.: 87 520 09 68. 
3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w ramach udziału w naborze kandydatów do Społecznej Rady Kultury i będą  udostępniane innym 
odbiorcom zgodnie z przepisami prawa. 
4. Podstawą przetwarzania Pana/i danych osobowych jest art. 6 ust 1 pkt. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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. 
5. Podanie danych jest niezbędne do procesu naboru kandydatów do Społecznej Rady Kultury. 
6. Posiada Pani prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

• przenoszenia danych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; 
7. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 1, lecz nie krócej 
niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 
8. Pana/i dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 

 
 

………………………………                                 ………..……………….…………… 
(miejscowość, data)                                (czytelny podpis kandydata) 
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