
ZARZĄDZENIE NR 90/2019
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 7 listopada 2019 r.

w sprawie Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Burmistrza Mszczonowa dla osób   
wyróżniających się w działalności społecznej, kulturalnej, sportowej, edukacyjnej, ochrony i profilaktyki 
zdrowia oraz innych aktywności obywatelskich zaspakajających zbiorowe potrzeby społeczności lokalnej 

gminy Mszczonów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                           
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j. z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin przyznawania nagród i wyróżnień Burmistrza Mszczonowa dla osób 
wyróżniających się w działalności społecznej, kulturalnej, sportowej, edukacyjnej, ochrony i profilaktyki 
zdrowia oraz innych aktywności obywatelskich zaspakajających zbiorowe potrzeby społeczności lokalnej 
gminy Mszczonów  stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Gminnemu Centrum Informacji w Mszczonowie. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Mszczonowa

mgr inz. Józef 
Grzegorz Kurek
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Załącznik do zarządzenia Nr 90/2019

BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 7 listopada 2019 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ BURMISTRZA MSZCZONOWA DLA 
OSÓB I ORGANIZACJI WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, 

KULTURALNEJ, SPORTOWEJ, EDUKACYJNEJ, OCHRONY I PROFILAKTYKI ZDROWIA 
ORAZ INNYCH AKTYWNOŚCI OBYWATELSKICH ZASPAKAJAJĄCYCH ZBIOROWE 

POTRZEBYY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ GMINY MSZCZONÓW

DZIAŁ I.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Mszczonowa;

2) gminie- należy przez to rozumień Gminę Mszczonów;

3) nagrodzie - należy przez to rozumieć nagrodę za osiągnięcia w działalności społecznej, kulturalnej, 
sportowej, edukacyjnej, ochrony i profilaktyki zdrowia oraz innych aktywności obywatelskich 
zaspakajających zbiorowe potrzeby społeczności lokalnej gminy Mszczonów. Nagroda jest w postaci 
rzeczowej;

4) wyróżnieniu - należy przez to rozumieć formę podziękowań ustnych lub/i pisemnych za osiągnięcia 
w działalności społecznej, kulturalnej, sportowej, edukacyjnej, ochrony i profilaktyki zdrowia oraz innych 
aktywności obywatelskich zaspakajających zbiorowe potrzeby społeczności lokalnej gminy Mszczonów;

5) wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięcia 
w działalności społecznej, kulturalnej, sportowej, edukacyjnej, ochrony i profilaktyki zdrowia oraz innych 
aktywności obywatelskich zaspakajających zbiorowe potrzeby społeczności lokalnej gminy Mszczonów;

6) uprawnionej osobie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub organizację społeczną, której wniosek 
o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dotyczy;

7) działalności- działalność społeczna, kulturalna, sportowa, edukacyjna, ochrony i profilaktyki zdrowia oraz 
innych aktywności obywatelskich zaspakajających zbiorowe potrzeby społeczności lokalnej gminy 
Mszczonów;

8) regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.

DZIAŁ II.
Osoby uprawnione

§ 2. 1.  Nagroda i wyróżnienie przysługuje osobom uprawnionym.

2. Osobą uprawnioną jest każda osoba, która poprzez swoje osiągnięcia w działalności społecznej, 
kulturalnej, sportowej, edukacyjnej, ochrony i profilaktyki zdrowia oraz innych aktywności obywatelskich 
zaspakajających zbiorowe potrzeby społeczności lokalnej gminy Mszczonów zasłużyła się lokalnej 
wspólnocie samorządowej i została zgłoszona poprzez wniosek do Burmistrza do nagrody lub wyróżnienia.

3. Nagrodę lub wyróżnienie, o których mowa § 1 pkt 2 i pkt 3 może otrzymać również organizacja 
społeczna z terenu gminy Mszczonów.

DZIAŁ III.
Tryb przyznawania nagród i wyróżnień

§ 3. 1.   Nagrodę lub wyróżnienie przyznaje Burmistrz na pisemny wniosek danej jednostki organizacyjnej 
gminy Mszczonów.

2. Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza składa się na wraz z uzasadnieniem na formularzu 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Id: 940006EC-5886-4C23-80EA-92841E442761. Podpisany Strona 1



3. Nagroda lub wyróżnienie jest przyznawane na podstawie udokumentowanych osiągnięć osoby 
uprawnionej.

4. Wnioski składa się przez cały rok w Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie.

5. Załącznikami do wniosku są w szczególności:

1) kserokopie dyplomów, odznaczeń potwierdzających osiągnięcia w danej dziedzinie,

2) wycinki prasowe,

3) zdjęcia (medali, nagród, wyróżnień itp.),

4) kserokopie listów gratulacyjnych, listów w uznaniu zasług itp.,

5) inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w działalności społecznej, kulturalnej, sportowej, edukacyjnej, 
ochrony i profilaktyki zdrowia oraz innych aktywności obywatelskich zaspakajających zbiorowe potrzeby 
społeczności lokalnej gminy Mszczonów.

6. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku, Burmistrz wzywa wnioskodawcę do ich 
uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia sprawy bez 
załatwienia.

§ 4. 1.  Wnioski rozpatruje komisja opiniująca powołana przez Burmistrza.

2. Komisja opiniująca będzie powołana osobnym zarządzeniem.

3. Komisja rozpatruje wnioski i opiniuje do przyznania nagrody lub wyróżnienia w ramach danego roku 
kalendarzowego i budżetowego.

4. Komisja rozpatruje wnioski uwzględniając postanowienia § 3 i § 6.

5. Komisja może wezwać wnioskującego w celu złożenia dodatkowych dokumentów w terminie 7 dni od 
daty otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia sprawy bez załatwienia.

6. Po dostarczeniu dokumentów wniosek jest rozpatrywany ponownie.

7. Przewodniczący komisji po rozpatrzeniu złożonych wniosków przedkłada Burmistrzowi wykaz osób 
uprawnionych do nagrody lub wyróżnienia wraz z określeniem propozycji nagrody rzeczowej celem 
zatwierdzenia.

8. Burmistrz może wprowadzić zmiany do propozycji przedstawionej przez Komisję.

9. Po akceptacji wykazu i wprowadzonych zmianach Burmistrz przy kontrasygnacie Skarbnika zatwierdza 
wykaz uprawnionych osób do otrzymania nagrody lub wyróżnienia.

10. Przyznanie lub odmowa nagrody odbywa się w formie pisemnej.

§ 5. 1.   Nagrodę lub przekazanie wyróżnienia dokonuje się jednorazowo podczas uroczystego wręczenia. 
Uroczystość może być dokumentowana poprzez relację i zapis fotograficzny na stronie internetowej 
www.mszczonow.pl, www.gci.mszczonow.pl oraz w Merkuriuszu Mszczonowskim. Zarejestrowany wizerunek 
podlega regulacjom prawnym zgodnie z Art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (t.j.Dz.U.2019 poz. 1231 z późn.zm.)

2. Wartość nagrody rzeczowej przekazanej w danym roku kalendarzowym osobie uprawnionej nie może 
być wyższa niż 3.000 zł.

§ 6.  Nagroda rzeczowa może zostać przyznana w przypadku zabezpieczenia środków na ten cel w budżecie 
gminy.

DZIAŁ IV.
Postanowienia końcowe

§ 7. 1.  Nagroda ma charakter uznaniowy i nie rodzi roszczeń o jej przyznanie.

2. Informację o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach Burmistrz podaje do publicznej wiadomości.
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3. Otrzymanie jednorazowego wsparcia w postaci pieniężnej lub rzeczowej niezależnie od wartości, wiąże 
się z obowiązkiem ujęcia w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) i zapłatą przez Otrzymującego, podatku 
dochodowego z innych źródeł. Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie taką informację w postaci druku 
PIT-11 prześle otrzymującemu nagrodę na wskazany we wniosku adres korespondencyjny po zakończonym 
roku budżetowym. Obowiązek ujęcia przychodów z innych źródeł i odprowadzenia podatku reguluje Art.3, 
Art.10 ust.1 pkt 9, Art. 11 ust. 2a, Art. 20 ust. 1 oraz Art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych

(Dz.U. z 2019 r. poz.1387 t.j. z późń. zm.)
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Załącznik Nr 1 do

Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Burmistrza Mszczonowa dla osób i organizacji 
wyróżniających się w działalności społecznej, kulturalnej, sportowej, edukacyjnej, ochrony i profilaktyki 
zdrowia oraz innych aktywności obywatelskich zaspakajających zbiorowe potrzeby społeczności lokalnej 
gminy Mszczonów

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY/WYRÓŻENIENIA
BURMISTRZA  MSZCZONOWA

…………………………………………………………………………………………………..
(wnioskodawca)

……………………………………………
(data złożenia wniosku)

Dane wnioskodawcy

………………………………………………………………………………….…

(imię i nazwisko)

………………………….…………………………………………………………

(adres wnioskodawcy)

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

(telefon wnioskodawcy, e-mail)

I.   Dane osoby wnioskowanej do nagrody/wyróżnienia

.………………………………………………………………………………….…

(imię i nazwisko)

………………………….…………………………………………………………

(PESEL)

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

(kraj)

………………………………………………………………………………….…

………………………….…………………………………………………………

(powiat)

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

(gmina)

………………………………………………………………………………….…

(ulica)

………………………….…………………………………………………………

(nr domu)

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

(nr lokalu)

………………………………………………………………………………….…

(poczta i kod pocztowy)

………………………………………………………………………………….…
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(Urząd skarbowy)

………………………….………………………………………………………….

(telefon wnioskodawcy, e-mail)

………………………….………………………………………………………….

(nazwa klubu, stowarzyszenia, organizacji którego osoba jest członkiem – jeśli dotyczy)

II.   Uzasadnienie wniosku o nagrodę/wyróżnienie

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

III.   Osiągnięcia osoby nagrodzonej/wyróżnionej (wymienić)

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

…………………………………………..

(podpis osoby składającej wniosek)

Pouczenie

Otrzymanie jednorazowego wsparcia w postaci pieniężnej lub rzeczowej niezależnie od wartości, 
wiąże się z obowiązkiem ujęcia w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) i zapłatą przez Otrzymującego, 
podatku dochodowego z innych źródeł. Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie taką informację 
w postaci druku PIT-11 prześle otrzymującemu nagrodę na wskazany we wniosku adres 
korespondencyjny po zakończonym roku budżetowym. Obowiązek ujęcia przychodów z innych źródeł 
i odprowadzenia podatku reguluje Art.3, Art.10 ust.1 pkt 9, Art. 11 ust. 2a, Art. 20 ust. 1 oraz Art. 
45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1387 t.j. z późń. zm.)

Do składanego wniosku należy dołączyć:

1. Oświadczenie danej organizacji (o ile dotyczy) o przynależności osoby zgłoszonej do 
nagrody/wyróżnienia.

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięte wyniki, o których mowa w § 3 Regulaminu.

........…………………………      …………………………

(miejscowość, data)              (podpis wnioskodawcy)
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Klauzula Informacyjna zgodna z 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)

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Mszczonów reprezentowana przez Burmistrza 
Mszczonowa (adres: Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów, tel. kontaktowy: 46 858 28 40).

2. W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,             
e-mail: inspektor@cbi24.pl    

3. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu wypełnia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 
tj. rozpatrzenie wniosku o przyznanie nagrody/wyróżnienia Burmistrza Mszczonowa na podstawie Zarządzenia             
nr. 90/2019 Burmistrza Mszczonowa z dnia 07 Listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród          
i wyróżnień Burmistrza Mszczonowa dla osób wyróżniających się w działalności społecznej, kulturalnej, 
sportowej, edukacyjnej, ochrony i profilaktyki zdrowia oraz innych aktywności obywatelskich zaspakajających 
zbiorowe potrzeby społeczności lokalnej gminy Mszczonów. Oraz rozpowszechnianie wizerunku 
zarejestrowanego podczas uroczystości wręczenia nagrody Burmistrza Mszczonowa zgodnie z art. 81 ust 
2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.u.2019 
poz. 1231 z późn.zm.). 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu o którym mowa w pkt. 3 odbiorcami Państwa danych 
osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 
uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe 
lub niekompletne

6. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z celu przetwarzania opisanego w pkt. 3, 
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposobie i trybie określonym 
w przepisach RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Adres organu 
nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, 
fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl    

9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

10. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje niemożnością wnioskowania 
o przyznanie nagrody/wyróżnienia Burmistrza Mszczonowa.
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