
Załącznik 

do Uchwały Nr LXIV/1373/2022 

Rady Miasta Rzeszowa  

z dnia 21 czerwca 2022 r. 

 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr X/226/2019 

Rady Miasta Rzeszowa  

z dnia 23 kwietnia 2019 r. 

 

WNIOSEK 

 

 

o przyznanie stypendium w zakresie twórczości artystycznej dla: 

 

 

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

       (imię i nazwisko) 
 

 

1. WNIOSKODAWCA 

1.1. Pełna nazwa: .........................................................................................................................  

1.2. KRS .................................. , NIP: ..................................... , REGON:  ..................................  

1.3. Dokładny adres: ul. ..............................................................................................................  

miejscowość .........................................................................................................................  

kod pocztowy .......................................................................................................................  

tel.  .........................................................  e-mail:  .................................................................  

http://  ....................................................  

 
 

2. KANDYDAT DO STYPENDIUM 

2.1 Imię i nazwisko:  ..................................................................................................................  

2.2 Adres zamieszkania: ul.  ......................................................................................................  

miejscowość  ........................................................................................................................  

kod pocztowy .......................................................................................................................  

tel.  .........................................................  e-mail: ..................................................................  

(w przypadku osób niepełnoletnich wpisać nr tel. i e-mail rodzica/opiekuna prawnego) 

2.3 PESEL:  ................................................................................................................................  

2.4 Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych: 

 (wypełnić w przypadku osób niepełnoletnich) 

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



 

2.5 Nazwa banku  .......................................................................................................................  

i numer konta:  

                                

 

 

3. OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE KANDYDATA UZYSKANE OD 1 LIPCA …….. R.  

DO 30 CZERWCA …….. R. 
 

Lp. Osiągnięcie 
Data 

uzyskania 

   

   

   

   

   

 

4. UZASADNIENIE WNIOSKU 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

5. OPINIA O KANDYDACIE 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

 

...................................   ….............................. 
(pieczęć wnioskodawcy)    (podpis wnioskodawcy) 

  



 

Zobowiązuję się do poinformowania Urzędu Miasta w Rzeszowie o zaistniałych 

okolicznościach, prowadzących do wstrzymania lub pozbawienia stypendium w zakresie 

twórczości artystycznej. 

Potwierdzam, że dane kandydata do stypendium zawarte w pkt. 2 wniosku są poprawne. 

 

   
(podpis kandydata/rodzica/opiekuna prawnego 

niepełnoletniego kandydata) 

 

 

 Oświadczam, że zostałem poinformowany, że: 

1. Administratorem danych jest Gmina Miasto Rzeszów, 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 1. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@erzeszow.pl. 

3. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu rozpatrzenia 

wniosku o przyznanie stypendium zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym, art. 7b ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej. 

4. Dane osobowe kandydata mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa. 

5. Dane osobowe kandydata będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały 

zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia  

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. Kandydatowi przysługuje prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania oraz żądania ograniczenia przetwarzania,  

2) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich 

podania. Inne dane osobowe podane przez kandydata nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa są 

podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może ograniczeniem form komunikacji. 

  

   
(podpis kandydata/rodzica/opiekuna prawnego 

niepełnoletniego kandydata) 

 

 

Załączniki do wniosku o przyznanie stypendium w zakresie twórczości artystycznej 

(wymienić): 

 

 

mailto:iod@erzeszow.pl

