DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 16 marca 2022 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Krzysztof Nowak
Data: 2022-03-16 12:32:02

Poz. 1716
UCHWAŁA NR XLV/340/2022
RADY GMINY GIERAŁTOWICE
z dnia 9 marca 2022 r.

w sprawie przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice”
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 17 i 18, art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.)
Rada Gminy Gierałtowice
uchwala:
§ 1. Ustanawia się wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice”.
§ 2. Wprowadza się regulamin przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice”,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVI/190/2001 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 września 2001 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice”,
zmieniona uchwałami Rady Gminy Gierałtowice Nr XLI/225/2002 z 31.01.2002 r., Nr VIII/62/07 z dnia
26.04.2007 r., Nr XXVII/175/16 z dnia 8.11.2016 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Szary
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Załącznik do uchwały Nr XLV/340/2022
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 9 marca 2022 r.
Regulamin przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice”
1. „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice” jest najwyższym wyróżnieniem gminy.
2. Wyróżnienie nadaje Rada Gminy Gierałtowice na wniosek rady sołeckiej, organizacji, związków
i zrzeszeń działających na terenie gminy lub grupy co najmniej 50 mieszkańców gminy.
3. Wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice” przyznawane jest za wybitne działania rozsławiające
gminę lub działalność mającą wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców gminy w różnych
dziedzinach Tytuł przyznawany jest również za osiągnięcia naukowe, gospodarcze, kulturalne, sportowe,
powiązane z wieloletnią dbałością o dobre imię Gminy Gierałtowice.
4. Wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice” może być przyznawane co 5 lat, z okazji jubileuszu
gminy, począwszy od jubileuszu 25-lecia Gminy Gierałtowice.
5. Wyróżnienie może być przyznane osobie fizycznej, osobie prawnej, jednostce organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej, a także może być nadane pośmiertnie.
6. Wyróżnienie stanowią:
1) statuetka z brązu, o wysokości 20 cm, na której umieszczony jest herb Gminy Gierałtowice;
2) list gratulacyjny, w którym jednoznacznie określa się za jakie zasługi dla gminy przyznano wyróżnienie.
7. Kandydatów do wyróżnienia zgłasza się w Biurze Rady Gminy.
8. Zgłaszanie kandydatów do wyróżnienia poprzedzone jest informacją w mediach lokalnych. Informacja
musi zawierać termin zgłaszania kandydatów, miejsce składania wniosków oraz podstawowe wymogi
regulaminowe.
9. Wniosek o przyznanie wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice” powinien zawierać:
1) imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwę osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nieposiadającej
osobowości prawnej, zgłaszanej do wyróżnienia;
2) adres zamieszkania osoby fizycznej lub siedziby osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej zgłaszanej do wyróżnienia (względnie ostatni adres zamieszkania
osoby fizycznej we wnioskach o nadanie wyróżnienia pośmiertnie);
3) uzasadnienie wniosku;
4) dane wnioskodawcy:
a) imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa osoby prawnej/ instytucji,
b) imię i nazwisko osoby reprezentującej osobę prawną/ instytucję,
c) adres osoby fizycznej lub adres siedziby osoby prawnej/ instytucji,
d) w przypadku zgłoszenia dokonywanego przez grupę mieszkańców w zgłoszeniu należy wskazać imię
i nazwisko
oraz adres osoby fizycznej, którą grupa mieszkańców wyznaczyła na swojego
przedstawiciela, a także dołączyć do niego imienny wykaz wnioskodawców. Wykaz powinien zawierać
następujące dane: imię i nazwisko, podpis oraz oświadczenie, że popierający jest mieszkańcem gminy;
5) oświadczenie kandydata będącego osobą fizyczną bądź - w przypadku osoby prawnej i jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - osoby uprawnionej do jego reprezentacji o wyrażeniu
zgody na kandydowanie (nie dotyczy wniosków o nadanie wyróżnienia pośmiertnie);
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6) w przypadku wniosku o nadanie wyróżnienia pośmiertnie – oświadczenie członka rodziny o wyrażeniu
zgody na kandydowanie;
7) pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dotyczy wniosek;
8) podpis/podpisy wnioskodawców;
9) wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
10. Wniosek pobiera się w Biurze Rady Gminy lub ze strony internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice.
Termin składania wniosków ustala się do 31 maja roku kalendarzowego, w którym przypada jubileusz.
11. Wyboru kandydatów do wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice” dokonuje Kapituła.
1) Kapituła składa się z 8 członków, po dwóch z każdego sołectwa;
2) członkami kapituły mogą być radni Rady Gminy Gierałtowice, sołtysi, członkowie rad sołeckich i laureaci
wyróżnienia z lat uprzednich;
3) członkiem Kapituły nie może być osoba zgłoszona do wyróżnienia;
4) kandydatów na członków Kapituły zgłaszają radni Rady Gminy Gierałtowice.
12. Członków Kapituły wybiera rada gminy. Członkowie kapituły wybierają spośród siebie
przewodniczącego. Kapituła prowadzi obrady w obecności co najmniej połowy swojego składu. Kapituła
pracuje z wyłączeniem jawności obrad. Pracami Kapituły kieruje jej Przewodniczący lub wyznaczony przez
niego członek Kapituły.
13. Zadaniem Kapituły jest:
1) badanie czy złożone wnioski odpowiadają wymogom formalnym;
2) sporządzenie listy wszystkich zgłoszonych i spełniających warunki regulaminu kandydatów;
3) ocena merytoryczna zgłoszeń kandydatów;
4) wyłonienie spośród zgłoszonych kandydatów, nie więcej niż 5 nominowanych;
5) w przypadku braków formalnych Przewodniczący wzywa wnioskodawcę o ich usunięcie w terminie 3 dni
od daty otrzymania wezwania, w przypadku nie usunięcia braków we wskazanym terminie, wniosek
pozostawia się bez rozpoznania.
14. Wybór nominowanych:
1) przy wyborze nominowanych każdy członek Kapituły dysponuje łącznie 10 punktami, które może
rozdysponować pomiędzy kandydatów z listy zawierającej wszystkie zgłoszone kandydatury, przy czym
liczba punktów przyznana kandydatowi nie może przekroczyć 5; jeżeli na karcie głosowania liczba
przyznanych punktów będzie większa niż 10, to głos jest nieważny;
2) Kapituła sporządza listę i szereguje kandydatury według liczby punktów, od najwyższej do najniższej;
3) Kapituła nominuje nie więcej niż 5 kandydatur, które zdobyły największą liczbę punktów;
4) przy równej liczbie punktów wymagane jest odrębne głosowanie na tych kandydatów z uwzględnieniem
zasad określonych w pkt 1.
15. Lista wyłonionych nominowanych w powyższy sposób kandydatów do wyróżnienia przedstawiona
zostaje na sesji rady gminy przez przewodniczącego Kapituły.
16. Rada Gminy wybiera laureatów wyróżnienia w drodze uchwały, przy czym podejmuje odrębną uchwałę
dla każdej pozycji na liście nominowanych przez Kapitułę.
17. Wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice” przyznane może być osobie fizycznej, osobie
prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej tylko raz, co nie wyklucza
ponownego kandydowania w latach następnych, tych, którzy nie zostali laureatami.
18. Wyróżnienie wręczane jest na uroczystości gminnej lub na uroczystej sesji rady gminy.
19. Niniejszy regulamin dostępny jest dla każdego zainteresowanego w Biurze Rady Gminy.
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Załącznik do regulaminu
przyznawania wyróżnienia
"Zasłużony dla Gminy Gierałtowice"
Wniosek o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice"
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie, na przetwarzanie danych osobowych i na
umieszczenie danych osobowych na stronie internetowej|
Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych
WNIOSEK O NADANIE TYTUŁU „ZASŁUŻONY DLA GMINY GIERAŁTOWICE"
Wnoszę o przyznanie tytułu "Zasłużony dla Gminy Gierałtowice”:
I. Dane osobowe kandydata *:
1) imię i nazwisko: ..........................................................................................
2) data i miejsce urodzenia: ............................................................................
3) miejsce zamieszkania: ................................................................................
II. Uzasadnienie wniosku (w razie braku miejsca, uzasadnienie należy dołączyć do wniosku)
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
III. Dane wnioskodawcy
1.Imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa osoby
prawnej/instytucji*:
2.Imię i nazwisko osoby reprezentującej osobę
prawną/instytucję/grupę mieszkańców**
3.Adres osoby fizycznej lub adres siedziby osoby
prawnej/instytucji

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

IV. Oświadczenie i podpis wnioskodawcy - osoby reprezentującej wnioskodawców:
Ja niżej podpisany/a* oświadczam, że zapoznałem/am* się z Regulaminem, a informacje zawarte
w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.
1. Imię i nazwisko: ..............................................................................................
......................................................................
podpis wnioskodawcy lub w przypadku, jeśli wnioskodawcą jest osoba prawna/instytucja/grupą
mieszkańców - osoby reprezentującej wnioskodawcę
........................................…
miejscowość, data
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Do wniosku należy załączyć:
1) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do przyznawania tytułu (w przypadku
wniosku o nadanie wyróżnienia pośmiertnie – oświadczenie członka rodziny o wyrażeniu zgody na
kandydowanie);
2) zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z wnioskiem o nadanie tytułu;
3) w przypadku zgłoszenia dokonywanego przez grupę mieszkańców do zgłoszenia należy dołączyć imienny
wykaz wnioskodawców wraz z podpisami.
*w przypadku osoby prawnej, organizacji pozarządowej, stowarzyszenia i instytucji należy wpisać
ich pełną nazwę oraz dane osoby reprezentującej tj. imię, nazwisko i adres do korespondencji.
** jeśli zgłaszający jest osobą fizyczną wpisać nie dotyczy
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OŚWIADCZENIE
I. ZGODA NA KANDYDOWANIE
Ja niżej podpisany/a .............................................................................................................
wyrażam zgodę na kandydowanie na Zasłużonego dla Gminy Gierałtowice
..................................................................
(data i podpis składającego oświadczenie)
II. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w postaci:
1) imion i nazwiska,
2) daty i miejsca urodzenia,
3) miejsca zamieszkania,
przy rozpatrywaniu mojej kandydatury na Zasłużonego dla Gminy Gierałtowice
Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, że mam prawo kontroli przetwarzania swoich danych osobowych,
prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody, w dowolnym momencie,
w formie, w jakiej została ona wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
.................................................................
(data i podpis składającego oświadczenie)
III. ZGODA NA UMIESZCZENIE DANYCH OSOBOWYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w postaci:
1) imię i nazwisko,
2) wizerunek
w celu umieszczenia ich na stronie internetowej Gminy w przypadku przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy
Gierałtowice”.
Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, że mam prawo kontroli przetwarzania swoich danych osobowych,
prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
w formie, w jakiej została ona wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
.........................................................
(data i podpis składającego oświadczenie)
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INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Gierałtowice z siedzibą w Urzędzie Gminy
Gierałtowice, w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48, e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl Twoje dane
zbierane są w celu rozpatrzenia Twojej kandydatury na Zasłużonego dla Gminy Gierałtowice.
Informujemy, że:
1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania
i ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje
Ci prawo do:
a) usunięcia swoich danych na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia,
b) cofnięcia zgody, w dowolnym momencie w formie w jakiej została ona wyrażona.
2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 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.
3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych osobowych
skutkować będzie brakiem możliwości przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice”.
5. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.
6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) oraz 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) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi oraz zgody, jeśli została wyrażona przez Ciebie.
7. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@ gieraltowice.pl lub pisemnie na adres
pocztowy: 44-186 Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48.

