
UCHWAŁA NR IX/79/2019
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 2 października 2019 r.

w sprawie ustanowienia tytułu „ZASŁUŻONY DLA GMINY STANISŁAWÓW”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.)  Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się tytuł „Zasłużony dla Gminy Stanisławów”.

2. Zatwierdza się Regulamin nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Stanisławów”, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Zbytek
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/79/2019

Rady Gminy Stanisławów

z dnia 2 października 2019 r.

REGULAMIN NADAWANIA TYTUŁU "ZASŁUŻONY DLA GMINY STANISŁAWÓW”

§ 1. Regulamin nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Stanisławów", zwany dalej regulaminem ustala zasady 
i tryb nadawania tytułu.

§ 2. 1. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Stanisławów” nadaje się osobom fizycznym, osobom prawnym, 
jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej oraz organizacjom społecznym, gospodarczym 
i zawodowym, jako wyraz wyróżnienia i uznania za działania na rzecz Gminy Stanisławów zwanej dalej Gminą.

2. Tytuł może być nadany za zasługi dla Gminy w szczególności w dziedzinie:

1) działalność na rzecz społeczności lokalnej,

2) inicjatyw gospodarczych,

3) kultury, turystyki, sportu, oświaty i nauki,

4) aktywną współpracę z gminą,

5) aktywną promocję gminy,

6) aktywne wspieranie inicjatyw gminnych.

3. Tytuł może zostać nadany pośmiertnie.

§ 3. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Stanisławów” nadaje Rada Gminy Stanisławów, w drodze

uchwały.

§ 4. 1. Wniosek o nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Stanisławów” mogą składać do Wójta Gminy 
Stanisławów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu:

1) Przewodniczący Rady Gminy,

2) Wójt Gminy,

3) grupa co najmniej czterech radnych Gminy,

4) organizacje społeczne, stowarzyszenia i inne instytucje działające w Gminie,

5) co najmniej 30 pełnoletnich osób zamieszkałych na stałe na terenie Gminy podpisanych na liście osób 
popierających, która jest dołączona do formularza zgłoszeniowego.

2. W przypadku zgłoszenia kandydatów do nadania tytułu przez mieszkańców wniosek podpisuje osoba 
reprezentująca mieszkańców.

§ 5. 1. Wniosek w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Stanisławów” powinien zawierać:

1) dane o osobie kandydata: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, życiorys mający 
wpływ na ewentualne przyznanie tytułu,

2) szczegółowe uzasadnienie wniosku z podpisem wnioskodawcy,

3) może zwierać pisma organizacji społecznych, politycznych, instytucji, stowarzyszeń i innych popierające 
zgłoszenie.

2. Osoba zgłoszona do nadania tytułu musi w formie pisemnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 
regulaminu złożyć następujące oświadczenia:

1) wyrazić zgodę na nadanie tytułu;

2) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z nadaniem tytułu;
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3) złożyć oświadczenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) w przypadku otrzymania tytułu wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w zakresie imienia, 
nazwiska oraz wizerunku(zdjęcia), a także informacji zawartych w uzasadnieniu do zgłoszonego wniosku na 
stronie internetowej, BIP i na profilach społecznościowych gminy Stanisławów, a także w artykułach, prasie 
i broszurach.

3. Ustęp 2 nie ma zastosowania w przypadku tytułu nadawanego pośmiertnie.

§ 6. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Stanisławów” można otrzymać tylko jeden raz.

§ 7. Wnioski o przyznanie tytułu rozpatruje kapituła w składzie:

1) Wójt Gminy,

2) Przewodniczący Rady Gminy,

3) Przewodniczący stałych komisji Rady Gminy.

§ 8. Kryteria i tryb oceny wniosków oraz tryb ich rozpatrywania ustala Kapituła.

§ 9. Obsługę administracyjno-biurową Kapituły prowadzi pracownik ds. obsługi rady gminy. 

§ 10. Akt nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Stanisławów” wręcza Przewodniczący Rady i Wójt.

§ 11. Treść aktu nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Stanisławów” określa załączniki nr 3 do Regulaminu.

§ 12. Rejestr osób wraz z danymi osobowymi wyróżnionych tytułem „Zasłużony dla Gminy Stanisławów” 
prowadzi pracownik ds. obsługi Rady Gminy według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 regulaminu.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

WNIOSEK O NADANIE TYTUŁU „ZASŁUŻONY DLA GMINY STANISŁAWÓW”

DANE KANDYDATA DO TYTUŁU
Obywatelstwo:
...............................................................

Imię (imiona) i nazwisko ( nazwa podmiotu)
..........................................................................................

Data i miejsce urodzenia
...................................................................

Miejsce zamieszkania ( siedziba)
…………………………………………………………………………………….

Telefon
..................................................................

UZASADNIENIE do przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Stanisławów”

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

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

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

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

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

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

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

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

Osoba lub organizacja zgłaszająca

................................................................
Miejscowość i data zgłoszenia

............................................................
podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej

ROZPATRZENIE WNIOSKU

STANOWISKO KAPITUŁY
....................................................................................................................................................................................................................
...
....................................................................................................................................................................................................................
...
....................................................................................................................................................................................................................
...
....................................................................................................................................................................................................................
...

DECYZJA RADY GMINY STANISŁAWÓW

Uchwała nr .................... Rady Gminy Stanisławów z dnia ........................... przyznano tytuł "Zasłużony dla
Gminy Stanisławów" .....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
...
....................................................................................................................................................................................................................
...

Id: C77603EA-F66C-48E7-8FE0-0992D63C03D4. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Oświadczenia

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Stanisławów”

i wyrażam zgodę na nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Stanisławów”.

………………………………………

(data i czytelny podpis)

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji

spraw związanych z nadaniem tytułu ”Zasłużony dla Gminy Stanisławów”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.

a 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) (dalej zwane RODO). Potwierdzam, że znane mi są prawa zawarte w Klauzuli

informacyjna zawartej w ust. 5 dotyczącej przetwarzania danych osobowych dla potrzeb niezbędnych

do realizacji spraw związanych z nadaniem tytułu ”Zasłużony dla Gminy Stanisławów” .

………………………………………

(data i czytelny podpis)

3. W przypadku otrzymania tytułu ”Zasłużony dla Gminy Stanisławów”, wyrażam zgodę

na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko oraz wizerunek (zdjęcie), a

także informacji zawartych w uzasadnieniu do wniosku zgłoszeniowego, na stronie internetowej, w

BIP i na profilach społecznościowych gminy Stanisławów, a także w artykułach, prasie i broszurach.

………………………………………

(data i czytelny podpis)

4. Oświadczam, że nie byłam /byłem skazana/y/ prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

………………………………………

(data i czytelny podpis)

5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla potrzeb niezbędnych

do realizacji spraw związanych z nadaniem tytułu ”Zasłużony dla Gminy Stanisławów”

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administrator informuje o zasadach

oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stanisławów, z siedzibą przy
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ul. Rynek 32 w Stanisławowie (05-304 Stanisławów);

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z inspektorem

ochrony danych (zwanym dalej IOD) wyznaczonym przez Administratora: pocztą tradycyjną na

adres: IOD, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów lub na adres e-mail: iod@stanislawow.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane celu wyboru osób lub podmiotów wskazanych do

uhonorowania tytułem „Zasłużony dla Gminy Stanisławów” na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO

tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym

lub większej liczbie określonych celów;

4) Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli członkowie kapituły opiniującej wniosek.

Przewiduje się upublicznienie danych osobowych laureatów w zakresie: imię i nazwisko oraz

wizerunek (zdjęcie), a także informacji zawartych w uzasadnieniu do wniosku zgłoszeniowego, na

stronie internetowej, w BIP i na profilach społecznościowych gminy Stanisławów, a także w

artykułach, prasie i broszurach.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy

Stanisławów”, a następnie przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji dokumentów.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo:

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

b) do sprostowania (poprawiania) danych,

c) do usunięcia danych osobowych,

d) do ograniczenia przetwarzania danych,

e) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa;

7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje

brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Stanisławów”.

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu

podejmowaniu decyzji.
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Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Akt nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Stanisławów"
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Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Rejestr osób, którym nadano tytuł "Zasłużony dla gminy Stanisławów"

L.p. Imię i nazwisko Nr uchwały Data podjęcia

uchwały Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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UZASADNIENIE

W związku z sugestią Radnych, aby uhonorować byłych sołtysów za długoletnie pełnienie funkcji

sołtysa, został przygotowany niniejszy projekt uchwały. Projekt uchwały pozwala również na uhonorowanie

innych osób, które zasłużyły się w inny sposób dla Gminy. Regulamin nadawania tytułu ,,Zasłużony dla

Gminy Stanisławów" reguluje tryb procedowania w sprawie nadania tego zaszczytnego tytułu. Określa

również wzór wniosku i aktu nadania tytułu.
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