
REGULAMIN PROJEKTU OBYWATELSKIEGO 

WOŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY 2016 

„JA WAM ZROBIĘ KULTURĘ!” 
 

§ 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. W ramach projektu obywatelskiego Wołowskiego Ośrodka Kultury 2016 środki pieniężne budżetu 
Wołowskiego Ośrodka Kultury, zwanego dalej „WOK” przeznaczone zostaną na realizację zadania 
zgłoszonego przez mieszkańców Gminy Wołów, ocenianego w trybie określonym Regulaminem „Projektu 
Obywatelskiego Wołowskiego Ośrodka Kultury 2016”, zwanym dalej „Regulaminem”. 

2. Zadania wyłonione w trybie przewidzianym w Regulaminie zostaną zrealizowane w ramach budżetu WOK w 
roku 2016. 

 
§ 2. 

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 
1. Zgłaszanym projektem może być każda inicjatywa obywatelska określająca zadanie, które przyczynia się do 

pozytywnego rozwoju gminy w obszarze kultury i sztuki oraz uatrakcyjnia ofertę kulturalną miasta 
2. Zgłaszane projekty muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań  

i kompetencji WOK. 
3. Koszt realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty 5.000,00 zł. 

Projekty mogą zgłaszać pełnoletni mieszkańcy gminy, którzy w dniu zgłoszenia posiadają czynne prawo 
wyborcze, a także 
Nieformalne grupy osób fizycznych z dorosłym przedstawicielem oraz 

Fundacje, stowarzyszenia. 
4. Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Formularz jest 

dostępny na stronie internetowej www.wok-wolow.pl oraz w sekretariacie Wołowskiego Ośrodka Kultury.  

5. Wypełniony formularz, o którym mowa w ust. 5 należy wysłać listem na adres Wołowskiego Ośrodka 
Kultury (Sikorskiego 6, 56-100 Wołów) z dopiskiem „Projekt Obywatelski WOK 2016” lub złożyć osobiście w 
sekretariacie WOK, o którym mowa w ust. 5. Zgłoszenia można dokonać również przez Internet, przesyłając 
wypełniony formularz na adres imprezy@wok-wolow.pl. W razie wysłania zgłoszenia drogą listowną, za 
datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego. 

6. Zgłoszenie uznaje się za ważne, jeśli zostaną wypełnione wszystkie pola obowiązkowe. 
7. Zgłoszenia dokonane przed lub po upływie terminu wyznaczonego stosownie do treści § 6 Regulaminu nie 

będą rozpatrywane. 
8. Zgłoszenia projektów, których szacunkowy koszt realizacji przekracza kwotę określoną w ust. 3 nie będą 

rozpatrywane. 
9. Wykaz zgłoszonych projektów będzie udostępniony na stronie internetowej WOK www.wok-wolow.pl. 

 
§ 3. 

WERYFIKACJA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW 
 

1. Weryfikację złożonych projektów przeprowadzą pracownicy Działu Organizacji i Promocji Imprez 
Wołowskiego Ośrodka Kultury. Złożone projekty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym 
(prawnym) oraz merytorycznym w zakresie określonym w ust. 2.  

2. Analiza projektów jest przeprowadzana pod względem: 
1) zgodności ze statutem Wołowskiego Ośrodka Kultury, 
2) możliwości realizacji, 
3) rzeczywistego kosztu, 
4) możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach WOK ewentualnych kosztów powstałych w wyniku 

realizacji projektu, 



5) znaczenia dla lokalnej i ponadlokalnej społeczności, 

6) możliwych korzyści wynikających dla WOK oraz Gminy Wołów. 
3. WOK sporządza ostateczną listę dopuszczonych do głosowania zgłoszeń oraz listę odrzuconych propozycji. 

Dopuszczeniu do głosowania podlegają tylko te projekty, które uzyskały pozytywną opinię podczas 
weryfikacji w zakresie, o którym mowa w ust. 1–2. 

4. Listy, o których mowa w ust. 3 dostępne będą na stronie internetowej www.wok-wolow.pl.  
 

§ 4. 
WYBÓR PROJEKTÓW DO REALIZACJI 

 
O wyborze projektów do realizacji decydują przedstawiciele Gminy Wołów oraz Wołowskiego Ośrodka Kultury.  

 
§ 5. 

HARMONOGRAM PROJEKTU 
 

1. Wnioski można składać od dnia publikacji ogłoszenia do 30 kwietnia 2016 roku. 
2. Ocena formalna oraz prawna: 8 maja 2016r. 
3. Publikacja wyników weryfikacji: 11 maja 2016r. 
4. Wybór najlepszego projektu: 20 maja 2016r. 
5. Zatwierdzenie wyników wyboru oraz ich upublicznienie: 27 maja 2016r. 
6. Realizacja wybranego projektu: 

1) Wydarzenia plenerowe: lipiec - wrzesień 2016r. 
2) Wydarzenia w obiektach: lipiec - listopad 2016r. 

 
 

§ 6. 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Zgłoszenie w ramach „Projektu obywatelskiego Wołowskiego Ośrodka Kultury 2016” wymaga wyrażenia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach projektu jest Wołowski Ośrodek Kultury z 

siedzibą w Wołowie, przy ulicy Sikorskiego 6. 
3. Celem zbierania danych osobowych w ramach projektu jest w szczególności możliwość zweryfikowania czy 

osoby zgłaszające projekt są do tego uprawnione. Odbiorcami tych danych będą pracownicy Wołowskiego 
Ośrodka Kultury oraz osoby biorące udział w opiniowaniu złożonych projektów, o których mowa w 
Regulaminie. 

4. Osoby zgłaszające projekt mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
 

 
 

 


