
UCHWAŁA NR 374/XXI/2020 
RADY MIASTA PŁOCKA 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 966/XLVII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2001 r.                     
w sprawie przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości                

i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zmienionej uchwałami : nr 684/XXXIX/05 
Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2005 r. oraz  nr 107/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 

2019 r. 

Na podstawie art. 7a ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o prowadzeniu i organizowaniu 
działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust.1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 713), uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 966/XLVII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie przyznawania 
nagród Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury zmienionej uchwałami: nr 684/XXXIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 
26 kwietnia 2005 r. oraz nr 107/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r. – Załącznik 
Nr 1 stanowiący Regulamin przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury otrzymuje nowe brzmienie jak 
w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Płocka 

 
 

Artur Jaroszewski 
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Załącznik do uchwały nr 0202/IXX/473 
Rady Miasta Płocka z dnia ukor 0202 acwrezc 52 

REGULAMIN
przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie

twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

§ 1

Regulamin normuje zasady przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

§ 2

1. Nagrody przyznawane i wręczane są raz w roku.
2. Termin przyznania i wręczenia nagrody ustala Prezydent Miasta Płocka.

§ 3

Nagrody przyznawane są w formie honorowej (np. statuetka, medal, dyplom itp.) i w formie
pieniężnej, w ramach środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta
Płocka na dany rok kalendarzowy.

§ 4

Nagrody mogą być indywidualne i zbiorowe:
1. Nagrody  indywidualne  przyznawane  są  wybitnym  działaczom  i  animatorom  kultury,

twórcom sztuki, autorom nowatorskich programów rozwoju kultury, animatorom edukacji
artystycznej;

2. Nagrody  zbiorowe  przyznawane  są  instytucjom,  placówkom,  stowarzyszeniom
propagującym  upowszechnianie  kultury  w  mieście  Płocku  oraz  zespołom  i  grupom
artystycznym.

§ 5

Nagrody przyznawane są za:
1. wydarzenie kulturalne roku,
2. artystyczną działalność indywidualną,
3. aktywność kulturalną promującą miasto w kraju i za granicą, 
4. długoletnią społeczną działalność w sferze kultury i sztuki,
5. przedsięwzięcia w zakresie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży.

§ 6

Prezydent Miasta Płocka może przyznać nagrodę z inicjatywy własnej lub na wniosek:
1. instytucji i placówek kultury,
2. związków lub stowarzyszeń kultury oraz organizacji społecznych,
3. środowisk twórczych lub grup osób z danego środowiska twórczego.
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§ 7

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
1. dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres,
2. informacje  dotyczące  całokształtu  dotychczasowej  działalności  lub  informacje

o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana,
3. uzasadnienie wniosku,
4. pisemną zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z  załącznikiem

nr 1 niniejszego regulaminu.

§ 8

1. Wnioski wraz z uzasadnieniem należy składać do 30 kwietnia każdego roku bezpośrednio
w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1. 

2. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku dotyczącego tego samego wydarzenia
lub osoby wnioski należy rozpatrywać łącznie.

3. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia
w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.

4. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
1) złożenia po terminie,
2) cofnięcia przez wnioskodawcę,
3) rezygnacji kandydata,
4) braków formalnych, jeśli nie usunięto ich w terminie.

§ 9

1. Prezydent Miasta Płocka powołuje zespół do spraw przyznawania dorocznych nagród za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości i  edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury, zwany dalej „zespołem”.

2. W pracach zespołu uczestniczą przedstawiciele środowisk kultury, przewodniczący komisji
merytorycznej  Rady  Miasta  Płocka,  Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  ds.  Polityki
Społecznej oraz przedstawiciel wydziału merytorycznego Urzędu Miasta Płocka.

3. Wnioski rozpatruje i opiniuje zespół.
4. Przewodniczącym zespołu jest Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej

lub wyznaczony przez niego pracownik.

§ 10

Do zadań zespołu należy:
1. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków,
2. proponowanie osoby laureata lub laureatów wraz z uzasadnieniem,
3. przedstawianie propozycji co do wysokości nagród finansowych.

§ 11

1. Posiedzenie zespołu zwołuje przewodniczący.
2. Posiedzenie zespołu uważa się za ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa

członków zespołu.
3. Uchwały zespołu podejmowane są w głosowaniu jawnym, większością głosów obecnych

na posiedzeniu. 
4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu.
5. Członkowie zespołu pełnią swoje funkcje społecznie.
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§ 12

1. Prezydent  może  przyznać  nagrodę  z  własnej  inicjatywy  z  pominięciem  procedury
określonej w § 7,  8 i 9.

2. Ostateczną  decyzję  w  sprawie  przyznanych  nagród  podejmuje  Prezydent  w  formie
Zarządzenia.

3. Decyzja Prezydenta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 13

Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie lub grupie osób
tylko jeden raz.

§ 14

Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.

§ 15

Informację o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości.
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Załącznik do Regulaminu
przyznawania nagród

Prezydenta Miasta Płocka
za osiągnięcia w dziedzinie

twórczości i edukacji artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury 

                                                               Oświadczenie

Wyrażona poniżej zgoda może zostać w każdej chwili odwołana.
Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  postaci  wizerunku,  przez
Gminę  Miasto  Płock  z  siedzibą  w  Płocku,  Stary  Rynek  1,  w  celach  związanych  z
przyznawaniem  i  wypłatą  nagród  za  osiągnięcia  w  dziedzinie  twórczości  i  edukacji
artystycznej,  upowszechniania  i  ochrony  kultury  oraz  ich  publikacji  na  stronach
internetowych m.in. www.plock.eu, w lokalnej prasie i mediach, w broszurach i artykułach,
promujących  nagrody  Prezydenta  Miasta  Płocka  za  osiągnięcia  w  dziedzinie  twórczości  i
edukacji artystycznej, upowszechniania  i ochrony kultury.
Zgodnie 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 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1.  Administratorem przetwarzanych  danych osobowych jest  Gmina  Miasto  Płock,  09-400
Płock, pl. Stary Rynek 1,
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu.
3.  Dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  przyznania  i  wypłaty  nagród  –  zgodnie  z
uprawnieniami wynikającymi z ustawy z dnia 25 października 1991 r.  o organizowaniu i
prowadzeniu  działalności  kulturalnej  oraz  Uchwały  Rady  Miasta  w  sprawie  przyznania
nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i
ochrony kultury.
4. Dane będą publicznie dostępne m.in.: prasa, portale internetowe.
5. Dane osobowe zawarte we wniosku o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Płocka za
osiągnięcia  w  dziedzinie  twórczości  i  edukacji  artystycznej,  upowszechniania  i  ochrony
kultury  przechowywane będą  bezterminowo jako  akta  stanowiące  dokumenty  archiwalne
kat. A.
6. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
usunięcia w zakresie objętym zgodą na ich przetwarzanie, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania  w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych.
7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie
skutkować nierozpatrzeniem wniosku.

                                                                                      ........…………………………….
                                                                                       (podpis, miejsce i data)
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