Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 432/2018
Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie Regulaminu przyznawania
okolicznościowej Nagrody
Burmistrza Gminy Kozienice

Regulamin
przyznawania okolicznościowej Nagrody Burmistrza Gminy Kozienice

§ 1.
1. Nagrodę Burmistrza Gminy Kozienice, zwaną dalej „Nagrodą” przyznaje Burmistrz Gminy
Kozienice za działalność na rzecz rozwoju i promocji Gminy Kozienice lub szczególne
osiągnięcia na arenie lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej.
2. Nagroda może stanowić również wyraz prowadzonej polityki prorodzinnej Gminy Kozienice.
3. Nagroda jest lokalnym wyróżnieniem i może być przyznawana osobom fizycznym, prawnym,
instytucjom, przedsiębiorstwom, organizacjom pozarządowym, podmiotom nie posiadającym
osobowości prawnej, w szczególności za:
a) działalność społeczną,
b) działalność charytatywną,
c) działalność kulturalną,
d) działalność edukacyjną,
e) działalność artystyczną,
f)

osiągnięcia gospodarcze, kulturalne, naukowe, sportowe.

4. Nagroda może być przyznawana kilka razy w roku i może mieć charakter indywidualny
(przyznany osobie) lub zbiorowy (przyznany zespołowi, drużynie, itp.).
5. Kandydatem nie musi być mieszkaniec Gminy Kozienice, ani podmiot posiadający swoją
siedzibę na terenie Gminy Kozienice.
§ 2.
1. Burmistrz może przyznawać nagrodę z inicjatywy własnej lub na wniosek:
a) Komisji Rady Miejskiej w Kozienicach,
b) jednostki organizacyjnej lub pomocniczej gminy,
c) związków lub stowarzyszeń,
d) osoby prawnej.
2. Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać:
a) imię i nazwisko lub pełną nazwę kandydata,
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b) adres zamieszkania lub adres siedziby kandydata, nr PESEL, datę urodzenia oraz
Urząd Skarbowy, do którego ma zostać skierowana informacja o wypłaconej
nagrodzie,
c) uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie:


nagradzanego obszaru działalności oraz jego znaczenia dla Gminy Kozienice
lub



konkretnego osiągnięcia i jego wyróżniającego charakteru na arenie lokalnej,
regionalnej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej.

3. Wniosek

powinien

być

uzupełniony

dokumentacją

faktograficzną

i

fotograficzną

(np. kserokopie dyplomów i odznaczeń, wycinki prasowe, zdjęcia medali, nagród i wyróżnień,
kserokopie listów gratulacyjnych, listów w uznaniu zasług, itp.).
4. Osoba, której kandydatura została zgłoszona do Nagrody, powinna wyrazić pisemna zgodę
na jej zgłoszenie. W przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna
prawnego.
5. Dane osobowe zawarte we wnioskach nie mogą być przetwarzane i wykorzystywane
do innych celów niż procesu związanego z nadaniem Nagrody.
6. Wnioski w sprawie przyznania Nagrody, można składać przez cały rok, w Kancelarii Urzędu
Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5.
7. Wniosek o przyznanie Nagrody za osiągnięcia, o których mowa w § 1, ust. 1, lit. f) winien być
złożony w terminie do 6 miesięcy od momentu jego zaistnienia.
8. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku, wnioskodawca jest zobowiązany
do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
9. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
a) złożenia po terminie,
b) cofnięcia przez wnioskodawcę,
c) rezygnacji kandydata,
d) braków formalnych, w przypadku ich nie wyjaśnienia bądź nie uzupełnienia
w wymaganym terminie.
10. Nie odsyła się wniosków ani materiałów do nich dołączonych
11. Wzór wniosku o przyznanie Nagrody Burmistrza Gminy Kozienice stanowi Załącznik Nr 1
do niniejszego regulaminu.
§ 3.
1. O nagrodzeniu kandydatów i formie Nagrody decyduje Burmistrz Gminy Kozienice
na podstawie opinii wydanej przez dyrektora właściwego merytorycznie Wydziału Urzędu
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Miejskiego w Kozienicach, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy. Wzór opinii stanowi
Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
2. Nagroda może być przyznawana w formie:
a)

finansowej – nagroda finansowa dla jednego nagrodzonego nie może przekroczyć
kwoty 2.000,00 zł brutto,

b)

rzeczowej – nagroda rzeczowa dla jednego nagrodzonego nie może przekroczyć
kwoty 850,00 zł brutto,

c)

pucharu Burmistrza Gminy Kozienice, okolicznościowych statuetek, listów
gratulacyjnych, dyplomów i innych.

3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
4.

Wręczenie Nagrody może odbywać się uroczyście podczas:
a) sesji Rady Miejskiej,
b)

dorocznych, gminnych wydarzeń,

c) specjalnie z tej okazji zorganizowanej uroczystości.
§ 4.
1. Nagroda finansowa przyznawana będzie w następujących kategoriach:
a) I stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 2.000,00 zł brutto,
b) II stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 1.300,00 zł brutto,
c) III stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 800,00 zł brutto,
d) IV stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 500,00 zł brutto,
e) V stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 200,00 zł brutto.
2. Wysokość Nagrody każdorazowo ustala Burmistrz Gminy Kozienice na podstawie opinii,
o której mowa w § 3 ust. 1
3. Nagroda finansowa przekazywana jest przelewem na rachunek bankowy osoby nagrodzonej
lub wypłacana w kasie Urzędu Miejskiego w Kozienicach.
4. Jeżeli jednorazowa wartość nagrody (pieniężnej lub rzeczowej) przyznanej na podstawie
niniejszego Regulaminu dla osoby fizycznej nie przekroczy kwoty 200,00 zł brutto, wówczas
nagrodzony jest zwolniony z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 a
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
5. Jeżeli jednorazowa wartość nagrody (pieniężnej lub rzeczowej) przyznanej na podstawie
niniejszego Regulaminu dla osoby fizycznej przekroczy kwotę 200,00 zł brutto, wówczas
Urząd Miejski w Kozienicach ma obowiązek wystawienia nagrodzonemu PIT - 8C „Informacji
o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach
z kapitałów pieniężnych” oraz przesłania PIT 8C - w terminie do końca lutego następnego
roku podatkowego, w którym została przyznana nagroda - nagrodzonemu oraz Urzędowi
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Skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania osoby nagrodzonej. Z momentem
przekazania nagrody (finansowej lub rzeczowej) Urząd Miejski w Kozienicach zobowiązany
jest do poinformowania nagrodzonego o konieczności doliczenia - w zeznaniu rocznym –
otrzymanego przychodu (z tytułu nagrody) do innych przychodów opodatkowanych wg skali
podatkowej oraz o konieczności zapłacenia przez nagrodzonego z tego tytułu należnego
podatku.
6.

Liczba i rodzaj nagród uzależniona jest od wysokości środków finansowych zabezpieczonych
na ten cel w budżecie Gminy Kozienice, w Dziale „Promocja Gminy Kozienice”, na dany rok.
§ 5.

1. Informacje o nagrodzonych mogą być zamieszczane i publikowane w internecie, prasie,
we wszelkich wydawnictwach Gminy Kozienice lub utrwalane i podawane do wiadomości
za pośrednictwem radia i telewizji.
2. Czynności organizacyjne oraz sprawowanie kontroli w zakresie wszelkich spraw objętych
niniejszym regulaminem wykonuje Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego
w Kozienicach.
3. Regulamin przyznawania nagród wraz z wnioskiem dostępny jest na stronie internetowej
Gminy Kozienice www.kozienice.pl.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Wzór wniosku o przyznanie Nagrody Burmistrza Gminy Kozienice.
Załącznik nr 2 - Oświadczenie kandydata zgłoszonego do Nagrody Burmistrza Gminy Kozienice.
Załącznik nr 3 – Wzór opinii właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego
w Kozienicach
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Załącznik nr 1
do Regulaminu przyznawania
okolicznościowej Nagrody
Burmistrza Gminy Kozienice

Wniosek
o przyznanie Nagrody Burmistrza Gminy Kozienice, za:
a) działalność społeczną,
b) działalność charytatywną,
c) działalność kulturalną,
d) działalność edukacyjną,
e) działalność artystyczną,
f)

osiągnięcia gospodarcze, kulturalne, naukowe, sportowe *
* podkreślić właściwe

1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………….………..,
data urodzenia: …………………………………………… PESEL: …………………………………………..…………….,
adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………….,
telefon kontaktowy: …………………………………, adres e-mail: ………………………………..………………..,
Urząd Skarbowy: …………………………………………………………………………………………………………………..
lub nazwa firmy / organizacji, adres siedziby, telefon kontaktowy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Uzasadnienie wniosku:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

3. Załączniki dokumentujące osiągnięcia kandydata:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dane wnioskodawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………
data i podpis wnioskodawcy

Zapoznałem się z regulaminem i wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury

........................................................
data i podpis kandydata

Załącznik nr 2
do Regulaminu przyznawania
okolicznościowej Nagrody
Burmistrza Gminy Kozienice

Oświadczenie kandydata zgłoszonego
do Nagrody Burmistrza Gminy Kozienice

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych we wniosku, dla potrzeb postępowania związanego z przyznaniem Nagrody
Burmistrza Gminy Kozienice, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)
W przypadku otrzymania Nagrody Burmistrza Gminy Kozienice, wyrażam zgodę
na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko na stronie
internetowej

Urzędu

Miejskiego

w

Kozienicach,

w

prasie

lokalnej,

mediach

oraz w wydawnictwach promujących Gminę Kozienice.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Kozienice, z siedzibą

ul. Parkowa 5,

26-900 Kozienice. Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów Nagrody Burmistrza
Gminy Kozienice, a podanie ich jest dobrowolne. Udostępnianie danych nie jest
przewidywane.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do dostępu do
treści moich danych i ich poprawieniu.

........................................................................
(data i podpis kandydata/ rodzica/ opiekuna)

Załącznik nr 3
do Regulaminu przyznawania
okolicznościowej Nagrody
Burmistrza Gminy Kozienice

Opinia
właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach
w sprawie przyznania okolicznościowej Nagrody Burmistrza Gminy Kozienice

1. Komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Kozienicach:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
2. Dotyczy wniosku:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
/wnioskodawca – kandydat do nagrody/

3. Opinia:
□ pozytywna
□ negatywna
4. Uzasadnienie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Forma przyznania nagrody:
□ nagroda pieniężna w wysokości …………………………………..
□ nagroda rzeczowa o wartości ……………………………………….
□ nagroda w postaci okolicznościowego pucharu, statuetki, …………………………………..…….

………………………………………...
/miejscowość i data/

....................................................................
/podpis, pieczątka/

………………………………………………………………………..
/kontrasygnata Skarbnika Gminy/

