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Poz. 3368
UCHWAŁA NR IX/78/2019
RADY GMINY SOMONINO
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Somonino” oraz przyjęcia regulaminu
określającego zasady i tryb nadawania tego tytułu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 17 i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się tytuł „Zasłużony dla Gminy Somonino” jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania
za zasługi dla rozwoju Gminy Somonino, a także na rzecz jej historii, tożsamości i promocji.
§ 2. Ustala się regulamin określający zasady i tryb nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Somonino”,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somonino.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Sołtysek
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Załącznik do uchwały Nr IX/78/2019
Rady Gminy Somonino
z dnia 14 czerwca 2019 r.

Regulamin nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Somonino”
§ 1. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Somonino” jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania
za zasługi dla rozwoju Gminy Somonino, a także na rzecz jej historii, tożsamości i promocji.
§ 2. 1. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Somonino” nadaje Rada Gminy Somonino w drodze
uchwały.
2. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Somonino” może zostać nadany osobom fizycznym lub osobom
prawnym, np. instytucjom publicznym, organizacjom społecznym, przedsiębiorstwom –
działającym na terenie Gminy Somonino i/lub na rzecz jej mieszkańców.
3. W szczególnych wypadkach, Tytuł może być nadany osobie fizycznej pośmiertnie.
4. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Somonino” może być nadawany obywatelom polskim
i cudzoziemcom.
5. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Somonino” może być nadany tej samej osobie tylko jeden raz.
§ 3. 1. Z pisemnym wnioskiem o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Somonino” mogą
wystąpić:
1) Przewodniczący Rady Gminy Somonino,
2) Wójt Gminy Somonino,
3) Radni Rady Gminy Somonino w liczbie co najmniej pięciu,
4) Kierownicy jednostek gminy, organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne
organizacje pozarządowe,
5) Grupa co najmniej 20 mieszkańców Gminy Somonino.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Wniosek należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Somonino,
ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino.
§ 4. 1. Wnioski o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Somonino” są analizowane i opiniowane
na Wspólnym Posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Somonino.
2. O sposobie rozpatrzenia sprawy Wójt informuje wnioskodawcę na piśmie.
3. W przypadku wniosków zaopiniowanych pozytywnie Wójt występuje do wnioskodawcy
o dostarczenie od kandydata do tytułu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz
potwierdzenia zapoznania się z klauzulą informacyjną, która stanowi załącznik nr 2
do Regulaminu.
§ 5. Obsługę administracyjno-biurową zapewnia Wójt Gminy Somonino.
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§ 6. 1. Osobie wyróżnionej tytułem „Zasłużony dla Gminy Somonino” przysługują następujące
przywileje:
1) używanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Somonino”,
2) uczestnictwo na prawach gościa w sesjach Rady Gminy Somonino oraz w uroczystościach
i imprezach organizowanych przez Gminę Somonino.
§ 7. 1. Wykaz osób wyróżnionych Tytułem prowadzi wyznaczony przez Wójta pracownik
Urzędu Gminy Somonino.
2. Wykaz jest publikowany i aktualizowany na stronie internetowej Gminy Somonino.
§ 8. Pozbawienie Tytułu może nastąpić na wniosek wójta lub tych, którzy zwrócili się
z wnioskiem o nadanie Tytułu, jeśli wystąpiły okoliczności, które mogą mieć wpływ na uznanie
wyróżnionego Tytułem za niegodnego jego posiadania.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
w sprawie nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Somonino”

Wniosek o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Somonino”
Proszę wypełnić w przypadku zgłoszenia osoby fizycznej do nadania Tytułu:
1. Nazwisko i imię kandydata ……….……………………………………………………………
2. Adres zamieszkania…………………………………………………………..…………………
Proszę wypełnić w przypadku zgłoszenia o nadanie Tytułu instytucjom, organizacjom,
przedsiębiorstwom
1. Pełna nazwa podmiotu …....………….…………………………………………........................
2. Adres siedziby..………………………………………………………………………………....
Uzasadnienie wniosku (rodzaj podejmowanych działań; nagrody lub wyróżnienia za osiągnięcia;
zasięg terytorialny i efekty działań):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Dane wnioskodawcy, w przypadku grupy mieszkańców dane osoby do kontaktu:
Imię i nazwisko …………………………………….
Adres do kontaktu …………………………………

Złożenie wniosku jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu nadawania
tytułu „Zasłużony dla Gminy Somonino”.

…………………………………
Data i podpis wnioskodawcy / pieczęć, jeśli dotyczy
Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Wójt Gminy Somonino. Mam prawo żądać od Administratora dostępu,
sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu
nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami prawa.
Szczegółowe informacje dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych przez Wójta Gminy Somonino mogę uzyskać
w siedzibie Administratora oraz w regulaminie nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Somonino”
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Wniosek o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Somonino”
(wypełnić w przypadku, gdy wnioskodawcą jest grupa mieszkańców lub radnych)

Zgłoszenie dotyczy:
……….……………………………………………………………
…………………………………………………………..………...
L.p.

Imię i Nazwisko

Miejscowość

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Wójt Gminy Somonino. Mam prawo żądać od Administratora dostępu,
sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu
nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami prawa.
Szczegółowe informacje dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych przez Wójta Gminy Somonino mogę uzyskać
w siedzibie Administratora oraz w regulaminie nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Somonino”
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Klauzula informacyjna dla wnioskującego
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 RODO przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem
Pani/Pana danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Somonino z siedzibą w Somoninie.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@somonino.pl
3. Dane osobowe wymienione w wniosku o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Somonino”, przetwarzane są
w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym tj. nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy
Somonino”. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
4. Odbiorcą danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych,
wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3 lecz nie
krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, Warszawa ul. Stawki 2.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w wniosku o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Somonino,
jest obowiązkowe, nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem rozpatrzenia wniosku.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

–7–

Poz. 3368

Załącznik nr 2 do Regulaminu
w sprawie nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Somonino”

Klauzula informacyjna – dla kandydata
Na podstawie art. 14 ust.1 i 2 RODO przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z
przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Somonino z siedzibą w Somoninie.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@somonino.pl
3. Dane osobowe wymienione w wniosku o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Somonino”,
przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym tj. nadanie
tytułu „Zasłużony dla Gminy Somonino”. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.
1 lit. e RODO.
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania.
5. Odbiorcą danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych,
wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3
lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, Warszawa ul. Stawki 2.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w wniosku o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy
Somonino, jest obowiązkowe, nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem rozpatrzenia
wniosku.
10. Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych jest wnioskujący o nadanie tytułu „Zasłużony
dla Gminy Somonino”. Dokładna informacja o wnioskującym dostępna jest w siedzibie
Administratora.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

……………………………………
(podpis kandydata)
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych –
„Zasłużony dla Gminy Somonino”
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.

□

Dobrowolnie zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku w publikacjach w formie
tradycyjnej (np. katalogi, foldery, notatki prasowe, wystawy pokonkursowe) i elektronicznej.
W celu promocji działań realizowanych przez Wójta Gminy Somonino.

□ Dobrowolnie zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska w wykazie osób wyróżnionych
tytułem „Zasłużony dla Gminy Somonino, który jest publikowany na stronie internetowej
Gminy Somonino. W celu promocji działań realizowanych przez Wójta Gminy Somonino.

…………………………………
Data i podpis

Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 RODO przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem
Pani/Pana danych osobowych.
1.
2.
3.

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Somonino z siedzibą w Somoninie.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@somonino.pl
Dane osobowe wskazane wyżej przetwarzane są w celu promocji działań realizowanych przez Wójta
Gminy Somonino. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody oraz
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Odbiorcą danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych,
wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3 lecz nie
krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, Warszawa ul. Stawki 2.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, w tym dotyczących wizerunku jest DOBROWOLNE, nie
podanie danych osobowych nie wpływa na wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

