
            Uchwała  Nr VIII/118/2019     
 Rady Miasta Kalisza 

       z dnia 25 kwietnia 2019 r. 
 

w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia   
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia 
szczegółowych warunków i trybu ich  przyznawania. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r.  
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.)  Rada 
Miasta Kalisza uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
        
1. Ustanawia się doroczne nagrody Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie 
    twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zwane dalej „nagrodami    
    finansowymi”, w celu uhonorowania twórców związanych z Miastem Kalisz: 
    artystów, animatorów kultury oraz osób zasłużonych w działaniach popularyzatorskich  
    i ochronie dziedzictwa kulturowego. 
2. Nagrody finansowe mogą mieć charakter: indywidualny lub zespołowy. 
3. Laureatami nagród finansowych mogą być osoby fizyczne lub prawne mające związek  
    z Kaliszem poprzez miejsce zamieszkania bądź siedzibę, miejsce dokonań artystycznych lub 
    podejmowaną  tematykę, których działalność znacząco wpłynęła na rozwój i promocję życia    
    kulturalnego miasta.   
4. Nagrody finansowe przyznawane są za osiągnięcia w sezonie kulturalnym trwającym od dnia  
    1 września roku poprzedzającego przyznanie nagrody do 31 sierpnia roku, w którym nagroda jest    
    przyznawana. 
5. Łączna kwota przeznaczona na nagrody finansowe zostaje ustalona corocznie w budżecie Miasta 
    Kalisza. 
 

§ 2 
 
     Wyróżnia się następujące kategorie, w których mogą być przyznawane nagrody finansowe: 
    1) muzyka 
    2) sztuki wizualne 
    3) teatr i film 
    4) taniec 
    5) bibliotekarstwo 
    6) muzealnictwo 
    7) animacja kultury 
    8) działalność literacka i wydawnicza 
    9) popularyzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego 
   10) upowszechnianie kultury. 
 

§ 3 
   
1.  Podstawą przyznania nagród finansowych jest ocena osiągnięć o istotnym znaczeniu w sezonie 
     kulturalnym lub całokształtu działalności twórczej.      
2. Wyróżnia się następujące kryteria przyznawania nagród finansowych: 
    1)  wybitne osiągnięcia artystyczne; 
    2)  znaczące osiągnięcia w zakresie rozwoju, ochrony i promocji dorobku kulturalnego, 



         prezentację własnego dorobku artystycznego podczas prestiżowych wydarzeń artystycznych    
         krajowych i zagranicznych; 
    3) widoczne efekty działalności kulturalnej na rzecz miasta i mieszkańców oraz działania   
        w zakresie promocji i upowszechniania kultury w kraju i za granicą. 
    4) wzbogacanie oferty kulturalnej Kalisza; 
    5) dokonania w zakresie działalności związanej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego 
    6) inicjowanie nowatorskich form życia społeczno-kulturalnego 
3. Formularz wniosku o przyznanie dorocznej nagrody finansowej Prezydenta Miasta Kalisza  
     w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury stanowi załącznik nr 1 
    do uchwały. 
 

§ 4 
 
1.  Prezydent Miasta Kalisza ma możliwość nadania honorowego tytułu „Mecenas Kultury”,  
     w uznaniu działań wspierających działalność kulturalną, takich jak:   
     1) finansowe i pozafinansowe wsparcie przedsięwzięć kulturalnych i twórczości artystycznej 
     2) działań promujących artystów i wydarzenia artystyczne realizowane w mieście. 
2. Nadanie honorowego tytułu „Mecenas Kultury” nie ma charakteru nagrody finansowej.      
3.  Formularz wniosku o przyznanie honorowego tytułu „Mecenas Kultury” stanowi załącznik nr 2 
     do uchwały. 
 

 
§ 5 

 
1. Nagrody  finansowe oraz honorowe tytuły „Mecenas Kultury” mogą być przyznane na wniosek 
     złożony przez: 
     1)  organ administracji rządowej lub samorządowej                                                                                                                                                                                                             
     2)  radnych Rady Miasta Kalisza 
     3)  instytucje kultury, archiwa państwowe, urzędy ochrony zabytków 
     4) stowarzyszenia społeczno-kulturalne, fundacje, związki twórców oraz kościoły i związki 
         wyznaniowe 
     5) szkoły wyższe 
     6) szkoły artystyczne 
     7)  przedstawicieli mediów lokalnych 
2.  Wnioski w  sprawie przyznania  nagród finansowych i tytułów „Mecenas Kultury” składać 
     należy w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu  i Turystyki Urzędu  Miasta  Kalisza  
     ul. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz w terminie do dnia 10 września każdego roku, osobiście lub za   
     pośrednictwem poczty /decyduje data wpływu do  Urzędu/                                                                                                                             
3. W razie stwierdzenia braków formalnych, wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia 
     w terminie 7 dni od powiadomienia - osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną. 
4. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 
     1) złożenia po terminie 
     2) cofnięcia przez wnioskodawcę                                                                                                                                      
     3) braków formalnych, jeżeli nie zostały usunięte w terminie 
     4) braku uzasadnienia zgodnego z wnioskiem. 
5. Wręczanie nagród finansowych, wyróżnień i nadanie tytułów honorowych „Mecenas 
     Kultury”odbywa się w IV kwartale każdego roku. 

 
 
 
 



§ 6 
 
1. Prezydent Miasta Kalisza w drodze zarządzenia powołuje Kapitułę Nagrody Prezydenta  
    w Dziedzinie Kultury zwaną dalej „Kapitułą”, do końca października każdego roku. 
2. Kadencja Kapituły trwa 1 rok.   
3. Do zadań Kapituły należy: 
   1) opiniowanie wniosków o przyznanie nagród finansowych; 
   2) przedstawianie kandydatów do nagród finansowych; 
   3) przedstawianie propozycji wysokości przyznanych nagród finansowych. 
   4) opiniowanie wniosków o nadanie honorowego tytułu „Mecenas Kultury” i przedstawianie 
      kandydatów 
   5) możliwość rekomendacji do wyróżnień w postaci listów gratulacyjnych, dyplomów, 
      grawertonów i podziękowań. 
4. W skład Kapituły wchodzi: 
   1) czterech przedstawicieli Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza; 
   2) wiceprezydent Miasta Kalisza właściwy ds. kultury, który pełni funkcję przewodniczącego 
       Kapituły 
   3) Przedstawiciel Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza 
   4) czterech przedstawicieli kaliskiego środowiska kultury, zaproszonych przez Prezydenta Miasta 
       Kalisza 
5. Członkowie Kapituły pełnią swoje funkcje społecznie. 
6. Posiedzenia Kapituły zwołuje Przewodniczący, w zależności od potrzeb. 
7. Posiedzenie  Kapituły uważa się za ważne, jeśli uczestniczy w nim więcej niż połowa członków. 
8. Kapituła podejmuje decyzje w drodze głosowania, zwykłą większością głosów. 
9. Kapituła sporządza protokół, w którym  przedstawia opinię w zakresie wskazanym w § 6 ust. 3,      
     a następnie przedkłada go Prezydentowi Miasta Kalisza.                                                                                          
10. Obsługę pracy Kapituły prowadzi Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta 
      Kalisza. 
11. Decyzje o przyznaniu nagród finansowych, honorowych tytułów „Mecenas Kultury” oraz  
      wyróżnień podejmuje Prezydent Miasta Kalisza po zapoznaniu się z opinią Kapituły.  
12. Informację o przyznanych nagrodach finansowych, wyróżnieniach oraz o nadaniu   
      honorowych tytułów „Mecenas Kultury”  podaje się do publicznej wiadomości na stronie 
      internetowej Urzędu Miasta Kalisza oraz w lokalnych  mediach. 

 
§ 7 

 
1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 
2. Traci moc Uchwała Nr XI/133/99 Rady Miejskiej w Kaliszu z dnia 30 czerwca 1999 r.   
   w sprawie ustanowienia i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie     
    twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 
3. Uchwała  wchodzi  w  życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 
    Województwa Wielkopolskiego.                           
 

Przewodniczący 
                    Rady Miasta Kalisza 

          /…/ 
dr inż. Janusz Pęcherz 



UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR VIII/118/2019 

RADY MIASTA KALISZA  

 
z dnia 25 kwietnia 2019 roku 

 
w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia  

w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania  i ochrony kultury oraz określenia 
szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991  r.  
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.)  jednostki 
samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i przyznawać doroczne nagrody za osiągnięcia w 
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.  
 Samorząd Kalisza, mając na uwadze artystyczny potencjał, popularyzatorski dorobek, wkład 
w zachowanie dziedzictwa, a także rangę osiągnięć kaliskiego środowiska kultury, korzysta  
z przywileju wynikającego z ww. ustawy od 1999 roku. Wspiera i promuje twórców związanych  
z Kaliszem - artystów, animatorów kultury oraz  osób zasłużonych w działaniach popularyzatorskich 
i ochronie dziedzictwa kulturowego na podstawie uchwały Nr XI/133/99 Rady Miejskiej Kalisza z 
dnia 30 czerwca 1999 r. 
 Na skutek zmian w obowiązujących przepisach prawa zaistniała potrzeba uaktualnienia  
i doprecyzowania zapisów, a w konsekwencji zastąpienia dotychczas obowiązującej uchwały nową. 
Proponowana uchwała szczegółowo określa rodzaje nagród finansowych oraz wyróżnień, kategorie 
i kryteria ich przyznawania, procedurę związaną z powołaniem i pracami Kapituły Nagrody 
Prezydenta w Dziedzinie Kultury, a także formularze: wniosku o przyznanie dorocznej nagrody 
Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania  
i ochrony kultury oraz wniosku o przyznanie honorowego tytułu „Mecenas Kultury”. 
 Biorąc powyższe pod uwagę, podjecie uchwały jest zasadne i konieczne.   
 
 

                  Prezydent 
 Miasta Kalisza 

                     /…/ 
Krystian Kinastowski  

 
 

 
 

 
 

 



       Załącznik nr 1 do uchwały Nr VIII/118/2019 

       Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

 

 

 
 

WNIOSEK 
 

o przyznanie dorocznej nagrody Prezydenta Miasta Kalisza 
 za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 

 
 
 
 
I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KANDYDATA /indywidualnego lub zbiorowego/ 
 
1. Imię i nazwisko / nazwa podmiotu 
 

 

 

 

2. Adres do korespondencji /e-mail 
 

 

 

 
3. Określenie kategorii nagrody 
 

    muzyka 
    sztuki wizualne 
    teatr i film 
    taniec 
    bibliotekarstwo 
    muzealnictwo 
    animacja kultury 
    działalność literacka i wydawnicza 
    popularyzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego  
     upowszechnianie kultury 

 
 
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 
 
1. Imię i nazwisko 
 

 

 

 
 
 



 
2. Nazwa reprezentowanego podmiotu 
 

 

 

 
 
3. Adres do korespondencji / telefon kontaktowy / e-mail 
 

 

 

 
 
 
III. UZASADNIENIE 
 

 

 

 
 
 
 
 
        Data i podpis wnioskodawcy 
 
 
 
         …........................................... 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA: 

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 

zwanego dalej „RODO” pragniemy poinformować, że: 

 
 Administratorem danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza mający swoją siedzibę w Kaliszu przy 

Głównym Rynku 20, z którym można skontaktować się listownie: Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, e-mailowo: 

umkalisz@um.kalisz.pl lub telefonicznie: 62/765 43 00. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym 

można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: iod@um.kalisz.pl. 

 Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu przyznawania, w tym przebiegu prac 
Kapituły Nagrody Prezydenta w Dziedzinie Kultury i przekazywania Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia 

w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - świadczeń pieniężnych z tyt. nagród                           

o charakterze szczególnym nie zaliczonych do wynagrodzeń (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz realizacji obowiązków 

prawnych ciążących na administratorze w związku z ich realizacją (art. 6 ust. 1 lit. c). Odbiorcami Państwa danych 

osobowych będą podmioty, którym Administrator zobowiązany jest je udostępnić, do których należeć będzie                               

w szczególności właściwy Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urząd Skarbowy. 

 Administrator zobowiązany jest stosować przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 

2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych zatem dane osobowe będą przechowywane, po załatwieniu sprawy 

i przekazaniu do archiwum zakładowego, przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazanej 



w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te 

organy i związki” stanowiącym załącznik nr 2 do tego rozporządzenia. 
 
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

6) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z w/w klauzulą informacyjną: 

 

 
 

 

                      …………………………………… 
         (data i czytelny podpis wnioskującego) 

 

 

 
Przewodniczący 

       Rady Miasta Kalisza 
        /…/ 

dr inż. Janusz Pęcherz 



        Załącznik nr 2 do uchwały Nr VIII/118/2019 

       Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

 
 
 

WNIOSEK 
 

o przyznanie honorowego tytułu 
„Mecenas Kultury” 

   
 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE REKOMENDOWANEGO 
 
1. Imię i nazwisko / nazwa firmy 
 

 

 

 

2. Dane adresowe / nr telefonu/ e-mail 
 

 

 

 

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 
 
1. Imię i nazwisko 
 

 

 

 

2. Nazwa reprezentowanego podmiotu 
 

 

 

 
2. Adres do korespondencji / telefon kontaktowy / e-mail 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. UZASADNIENIE 
 

 

 

 
 
 
 
        Data i podpis wnioskodawcy 
 
 
 
         …........................................... 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA: 

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 
zwanego dalej „RODO” pragniemy poinformować, że: 

 
 Administratorem danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza mający swoją siedzibę w Kaliszu przy 

Głównym Rynku 20, z którym można skontaktować się listownie: Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, e-mailowo: 

umkalisz@um.kalisz.pl lub telefonicznie: 62/765 43 00. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym 

można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: iod@um.kalisz.pl. 

 Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu przyznawania, w tym przebiegu prac 

Kapituły Nagrody Prezydenta w Dziedzinie Kultury i przekazywania Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - świadczeń pieniężnych z tyt. nagród                           

o charakterze szczególnym nie zaliczonych do wynagrodzeń (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz realizacji obowiązków 

prawnych ciążących na administratorze w związku z ich realizacją (art. 6 ust. 1 lit. c). Odbiorcami Państwa danych 

osobowych będą podmioty, którym Administrator zobowiązany jest je udostępnić, do których należeć będzie                               

w szczególności właściwy Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urząd Skarbowy. 

 Administrator zobowiązany jest stosować przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 

2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 

i zakresu działania archiwów zakładowych zatem dane osobowe będą przechowywane, po załatwieniu sprawy 
i przekazaniu do archiwum zakładowego, przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazanej 

w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te 

organy i związki” stanowiącym załącznik nr 2 do tego rozporządzenia. 
 
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

6) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z w/w klauzulą informacyjną: 
 

 

 

 

            …………………………………… 
              (data i czytelny podpis wnioskującego) 



            Przewodniczący 
        Rady Miasta Kalisza 
                     /…/ 

dr inż. Janusz Pęcherz 


