
UCHWAŁA NR XXVIII/224/2021 
RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 25 maja 2021 r. 

w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Widuchowa" 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje: 

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

§ 2. Zasady i tryb nadawania tytułu, o którym mowa w § 1 określa „Regulamin nadawania tytułu Zasłużony 
dla Gminy Widuchowa" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy 
 

Dariusz Filipiak 
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Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/224/2021 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 25 maja 2021 r. 
 
 
 

Regulamin nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Widuchowa" 
 
 

§ 1. Regulamin określa zasady i tryb nadawania przez Radę Gminy Widuchowa tytułu „Zasłużony 
dla Gminy Widuchowa”. 

 
§ 2. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Widuchowa” może być nadany osobom fizycznym, osobom 

prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej oraz organizacjom 
społecznym, gospodarczym i zawodowym, zarówno obywatelom polskim, jak i cudzoziemcom, jako 
wyraz szczególnego wyróżnienia i uznania za działalność na rzecz Gminy Widuchowa w dziedzinach 
oświaty i wychowania, kultury i sportu, ochrony zdrowia i życia, inicjatyw gospodarczych, promocji 
gminy, a także za wkład pracy społecznej, zawodowej, samorządowej, za twórczość artystyczną, 
literacką, naukową oraz inne osiągnięcia służące ogółowi społeczności lokalnej. 

  
§ 3.  Tytuł „Zasłużony dla Gminy Widuchowa” nadaje Rada Gminy Widuchowa w drodze uchwały 

podejmowanej po wcześniejszym zaopiniowaniu wniosku o nadanie tytułu „ Zasłużony dla Gminy 
Widuchowa” przez stałe komisje Rady Gminy Widuchowa. 

 
§ 4.1.   Z wnioskiem o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Widuchowa” mogą wystąpić: 

1) Przewodniczący Rady Gminy Widuchowa; 
2) stałe komisje Rady Gminy Widuchowa; 
3) Wójt Gminy Widuchowa; 
4) grupa co najmniej 5 radnych Rady Gminy Widuchowa; 
5) klub radnych; 
6) organizacje społeczne, polityczne i stowarzyszenia działające na terenie Gminy Widuchowa. Wniosek 

taki powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawców. 
Do wniosku należy dołączyć uchwały odpowiednich organów, podmiotów wnioskujących; 

7) grupa co najmniej 100 pełnoletnich mieszkańców Gminy Widuchowa, podpisanych na liście osób 
popierających, którą dołącza się do formularza zgłoszeniowego – według wzoru umieszczonego 
w Załączniku Nr 2 do Regulaminu. Inicjator – wnioskodawca umieszcza swoje dane na liście 
pod pozycją nr 1 i jednocześnie jest osobą uprawnioną do podpisania wniosku w imieniu osób, które 
wyraziły poparcie dla kandydatury. 

2. Wniosek o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Widuchowa” należy kierować do Rady Gminy 
Widuchowa, za pośrednictwem Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Widuchowa. 

3. Wzór wniosku o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Widuchowa” stanowi Załącznik Nr 1 
do Regulaminu. 
 

§ 5. 1.Nadanie tytułu wiąże się z wręczeniem Aktu Nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy 
Widuchowa” oraz legitymacji. 

2. Wręczenia Aktu Nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Widuchowa” oraz legitymacji dokonuje 
w imieniu Rady Gminy Widuchowa jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności starszy wiekiem 
Wiceprzewodniczący oraz Wójt Gminy Widuchowa podczas sesji Rady Gminy Widuchowa, 
uroczystości „Jarmark Widuchowski” lub innej uroczystości gminnej. 

3. Wzór i opis Aktu Nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Widuchowa”, o którym mowa w ust. 1 
stanowi Załącznik Nr 3 do Regulaminu.  

4. Wzór legitymacji, o której mowa w ust. 1 stanowi Załącznik Nr 4 do Regulaminu. 
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§ 6. 1.Tytuł „Zasłużony dla Gminy Widuchowa” można otrzymać tylko jeden raz.  
2. Ewidencję osób, którym nadano tytuł „Zasłużony dla Gminy Widuchowa” prowadzi Referat 

Organizacyjny w księdze „Zasłużony dla Gminy Widuchowa” według wzoru stanowiącego Załącznik 
Nr 5 do Regulaminu. 
 

§ 7. 1.Tytuł „Zasłużony dla Gminy Widuchowa” w uzasadnionych przypadkach może 
być nadawany pośmiertnie. 

2. W przypadku nadania tytułu pośmiertnie Akt Nadania oraz legitymację wręcza się najbliższej 
rodzinie. 
 

§ 8. 1.Osobie wyróżnionej tytułem „Zasłużony dla Gminy Widuchowa” przysługują następujące 
przywileje: 

1) używanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Widuchowa”; 
2) uczestniczenie na prawach honorowego gościa w sesjach Rady Gminy Widuchowa 

oraz w uroczystościach i imprezach organizowanych przez Gminę Widuchowa. 
 

§ 9. 1.Rada Gminy Widuchowa może podjąć uchwałę o pozbawieniu tytułu „Zasłużony 
dla Gminy Widuchowa” na wniosek osób określonych w § 4 w razie stwierdzenia, że: 

1) nadanie tytułu nastąpiło na skutek wprowadzenia w błąd organów Gminy; 
2) wyróżniony tytułem dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny tego tytułu. 

2. Wniosek pisemny o pozbawienie tytułu „Zasłużony dla Gminy Widuchowa” powinien zawierać: 
1) dane personalne osoby, której one dotyczą; 
2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o pozbawienie tytułu; 
3) podpis wnioskodawcy. 

3. Podjęcie uchwały przez Radę Gminy Widuchowa pozbawiającej tytułu „Zasłużony 
dla Gminy Widuchowa” stanowi podstawę do dokonania zmian w ewidencji. 

 
§ 10. Koszty związane z nadaniem tytułu „Zasłużony dla Gminy Widuchowa” pokrywane 

są z budżetu Gminy. 
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          Załącznik Nr 1 do Regulaminu 
 

WNIOSEK O NADANIE TYTUŁU „ZASŁUŻONY DLA GMINY WIDUCHOWA” 
 

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

 
INFORMACJA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych do wniosku o nadanie tytułu 
„Zasłużony dla Gminy Widuchowa” 

 
1. Nazwisko i imię kandydata: ….......................................................................................................... 

2. Data urodzenia i miejsce urodzenia: …............................................................................................. 

3. Dokładny adres do  korespondencji: ……......................................................................................... 

4. Krótka charakterystyka kandydata: …............................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

5. Uzasadnienie wniosku – rodzaj podejmowanych działań; nagrody lub wyróżnienia za osiągnięcia; 

zasięg terytorialny i efekty działań …..................................................................................................... 

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

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

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

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

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

6. Dane wnioskodawcy: 

1) nazwisko i imię …...................................................................................................................................... 

2) adres zamieszkania…................................................................................................................................. 

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU JEST JEDNOZNACZNE Z ZAPOZNANIEM SIĘ I AKCEPTACJĄ 

REGULAMINU NADAWANIA TYTUŁU „ZASŁUŻONY DLA GMINY WIDUCHOWA”. 

 

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

(data, miejscowość i podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej) 

 

Wyrażam zgodę na wszczęcie procedury nadania tytułu oraz przetwarzanie w tym celu moich danych 

osobowych. 

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

(data i czytelny podpis zgłaszanego kandydata lub podmiotu) 
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INFORMACJA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych do wniosku o nadanie tytułu 
„Zasłużony dla Gminy Widuchowa” 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) przedstawiamy 
Państwu następujące informacje: 

 
I. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  

 
a. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Gmina Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, 
NIP: 8581726084, REGON: 811684924 (dalej: my). 

Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób: 

• listownie na adres: ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, 
• pocztą elektroniczną na adres e-mail: org@widuchowa.pl, 
• telefonicznie: + 48 91 416 72 55/+ 48 91 416 72 56/+ 48 91 416 72 81. 

 

b. Inspektor ochrony danych 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan kontaktować 
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres: ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, 
• pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@widuchowa.pl, 
• telefonicznie: + 48 416 72 55. 

 

c. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 
Pani/Pana dane są przetwarzane, w celu : 

1) przyjęcia zgłoszenia nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Widuchowa”; 
2) rozpatrzenie zgłoszenia; 
3) nadania tytułu; 
4) prowadzenia rejestru osób, którym nadano tytuł; 
5) archiwizacji sprawy a następnie zniszczenie dokumentacji. 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit.e) 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) 
(tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym), 
w związku z: 

1) uchwałą Rady Gminy Widuchowa w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy 
Widuchowa”; 

2) obowiązek prawny wynikający z art. 5- 6 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164, z 2019 r. poz. 2020) – na podstawie tych przepisów mamy 
obowiązek zarchiwizowania sprawy. 
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             d. Okres przechowywania danych osobowych 
Będziemy przechowywać dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, 
dla których dane te są gromadzone, a w szczególności do czasu wykonania obowiązków wynikających 
z przepisów prawa. 
 

             e. Odbiorcy danych 
Administrator będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe: 

1) do archiwum państwowego, zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnymi 
archiwach; 
 

             f. Przekazywanie danych do państwa trzeciego 
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich. 
 

                   g. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – 

w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem; zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz 
adres korespondencyjny lub e-mailowy; 

• prawo dostępu do danych osobowych; 
• prawo żądania sprostowania danych osobowych; 
• prawo żądania usunięcia danych osobowych (prawo przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzanie 

danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, 
nie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi); 

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
• prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację 

interesanta; 
• prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych 

w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się 
do odczytu maszynowego; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko 
odnośnie tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody lub na podstawie umowy 
i przetwarzanie odbywa się w warunkach całkowitego automatyzowania; 

Aby skorzystać z powyższych praw, można skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony 
danych (dane kontaktowe w literze a) i b) powyżej). 

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
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                Załącznik Nr 2 do Regulaminu 
 
 

WYKAZ OSÓB WNIOSKUJĄCYCH O NADANIE  
TYTUŁU „ZASŁUŻONY DLA GMINY WIDUCHOWA” 

 
 

…............................................................................................................................................................. 
 (dane podmiotu, którego wniosek dotyczy) 

 
 

L.p. 
 

Imię i Nazwisko Miejscowość 

1. 
 

  

2. 
 

  

3. 
 

  

4. 
 

  

5. 
 

  

6. 
 

  

7. 
 

  

8. 
 

  

9. 
 

  

10. 
 

  

……… 
 

  

 
 
Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Wójt Gminy Widuchowa. 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 
Widuchowa mogę uzyskać w siedzibie Administratora oraz w Regulaminie nadawania tytułu 
„Zasłużony dla Gminy Widuchowa”. 
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           Załącznik Nr 3 do Regulaminu 
 

 

 

 

 

 

 

AKT NADANIA TYTUŁU 

„ZASŁUŻONY DLA GMINY WIDUCHOWA” 

 

RADA GMINY WIDUCHOWA  

Uchwałą Nr ………………….. z dnia ………………….. 

 

nadała 

 

Pani/Panu ……………………. 

TYTUŁ  

„ZASŁUŻONY DLA GMINY WIDUCHOWA” 

 

JAKO WYRAZ SZCZEGÓLNEGO WYRÓŻNIENIA I UZNANIA ZA DZIAŁALNOŚĆ 

NA RZECZ GMINY WIDUCHOWA I JEJ MIESZKAŃCÓW  

 

 

 

      PRZEWODNICZĄCY        WÓJT 

RADY GMINY WIDUCHOWA             GMINY WIDUCHOWA   

 

 

Widuchowa, dnia ………………………….. 

 

Opis: Akt Nadania wykonany jest w formacie A-4 na metalowej płytce, na drewnianym podkładzie. Tekst 
w kolorze złotym. Akt nadania umieszczony jest w pudełku 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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                         Załącznik Nr 4 do Regulaminu 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ZASŁUŻONY 

DLA GMINY WIDUCHOWA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
        Legitymacja Nr …………………… 
 
 
 
 
 
 
 

ZASŁUŻONY 

DLA GMINY WIDUCHOWA 

  
 

 
 

Rada Gminy Widuchowa 
 

nadaje 
 
 

Pani/u ………………….. 
 
 

tytuł  
 
  ZASŁUŻONY DLA GMINY WIDUCHOWA 

 

                                           Przewodniczący  

                                   Rady Gminy Widuchowa 
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          Załącznik Nr 5 do Regulaminu 
 
 
 
 
 
 

Księga „Zasłużony dla Gminy Widuchowa” 

 

L.p. 
 
 
 
 

Imię i nazwisko, 
data urodzenia 

osoby 
otrzymującej 

tytuł  

Adres 
zamieszkania 

Dane  
wnioskodawcy 

Numer i data 
uchwały 

w sprawie 
nadania tytułu 

Data 
wręczenia 

tytułu 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy nadawanie tytułu 
honorowego obywatelstwa Gminy. 

Ustawa o samorządzie gminnym nie definiuje jednak pojęcia honorowego obywatelstwa. 
W świetle orzecznictwa prezentowany jest pogląd, że Rada Gminy może nadać obok honorowego 
obywatelstwa także tytuł honorowy "zasłużony dla Gminy". 

Celem niniejszej uchwały jest określenie zasad i trybu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy 
Widuchowa". 

Przedmiotowa uchwała daje możliwość wyróżnienia osób fizycznych, prawnych, instytucji 
i organizacji, które wniosły szczególny wkład w rozwój społeczności lokalnej. 
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