ZARZĄDZENIE NR 66.89.2019
WÓJTA GMINY WIĄZOWNA
z dnia 10 maja 2019 r.
w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Złoty Wiąz Wolności”
Na podstawie art. 31 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustanawiam wyróżnienie „Złoty Wiąz Wolności” dla osób fizycznych i prawnych, które w sposób
szczególny i widoczny przyczyniły się do:
1) walki o wolną Polskę;
2) wprowadzenia, umocnienia i rozwoju demokracji w Polsce;
3) wprowadzenia przemian demokratycznych w Polsce.
§ 2. Zasady przyznawania wyróżnienia, o którym mowa w § 1, określa „Regulamin nadawania wyróżnienia
„Złoty Wiąz Wolności”, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Wiązowna.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Janusz Budny
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Załącznik do zarządzenia Nr 66.89.2019
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 10 maja 2019 r.
REGULAMIN
nadawania wyróżnienia „Złoty Wiąz Wolności”
§ 1. Wyróżnienie „Złoty Wiąz Wolności”, zwane dalej „Wyróżnieniem”, jest wyrazem najwyższego uznania za
zasługi na rzecz walki o wolną Polskę oraz wprowadzenia, umocnienia i rozwoju demokracji oraz przemian
demokratycznych w Polsce, jak i w Gminie Wiązowna. Dzięki temu możliwe było tworzenie samorządów
gminnych, które stały się ważnym czynnikiem w rozwoju partycypacji społecznej.
§ 2. 1. Wyróżnienie może zostać nadane osobom fizycznym lub osobom prawnym działającym na terenie
Gminy Wiązowna i dla jej mieszkańców oraz organizacjom społecznym.
2. W szczególnych wypadkach Wyróżnienie może być nadane osobie fizycznej pośmiertnie.
§ 3. 1. Wyróżnienie nadawane jest przez Wójta Gminy Wiązowna, zwanego dalej „Wójtem”, po zasięgnięciu
opinii Kapituły Wyróżnienia „Złoty Wiąz Wolności”.
2. Skład 4-osobowej kapituły, o której mowa w ust. 1, i zasady jej pracy Wójt ustali odrębnym zarządzeniem.
3. Obsługę kancelaryjną Kapituły zapewnia Urząd Gminy Wiązowna.
§ 4. 1. Wniosek o nadanie Wyróżnienia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu, mogą składać:
1) Wójt Gminy Wiązowna;
2) radny Gminy Wiązowna;
3) kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Wiązowna;
4) organizacja społeczna działająca na terenie Gminy Wiązowna.
2. Do wniosku należy dołączyć zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych, której wzór stanowi
załącznik nr 2 do regulaminu.
3. O sposobie rozpatrzenia wniosku Wójt informuje wnioskodawcę w terminie 21 dni od daty rozpatrzenia
w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 5. Wykaz osób wyróżnionych prowadzi Urząd Gminy Wiązowna. Wykaz jest publikowany i aktualizowany
na stronie internetowej Gminy Wiązowna.
§ 6. Pozbawienie Wyróżnienia może nastąpić na wniosek Wójta lub tych, którzy zwrócili się z wnioskiem
o nadanie Wyróżnienia, jeśli wystąpiły okoliczności, które mogą mieć wpływ na uznanie wyróżnionego za
niegodnego do jego posiadania.
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Załącznik nr 1 do regulaminu w sprawie
nadawania Wyróżnienia „Złoty Wiąz Wolności”

Wniosek o nadanie Wyróżnienia „Złoty Wiąz Wolności”
Proszę wypełnić w przypadku zgłoszenia osoby fizycznej do nadania Wyróżnienia:
1. Nazwisko i imię kandydata:…………………………………………………………………
2. Adres: ……………………………………………………………………………………….
3. Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………..
4. E-mail: ………………………………………………………………………………………
Proszę wypełnić w przypadku zgłoszenia o nadanie Wyróżnienia instytucjom, organizacjom,
przedsiębiorstwom:
1. Pełna nazwa podmiotu: …....……………………………………………………....................
2. Adres: ………………………………………………………………………………………...
3. Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………
4. E-mail: ……………………………………………………………………………………….
5. Rejestr i nr w rejestrze: ……………………………………………………………………….
Uzasadnienie wniosku (w tym rodzaj podejmowanych działań; nagrody lub wyróżnienia za
osiągnięcia; zasięg terytorialny i efekty działań):
………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Dane wnioskodawcy:
Imię i nazwisko/Nazwa organizacji: …………………………………………………………….
Adres do kontaktu: ………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………….
E-mail:…………………………………………………………………………………………...
Złożenie wniosku jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu nadawania
wyróżnienia „Złoty Wiąz Wolności”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z procesem nadania
Wyróżnienia będącego przedmiotem wniosku.
Podpis wnioskodawcy i data
…………………………….
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Załącznik nr 2 do regulaminu w sprawie
nadawania wyróżnienia „Złoty Wiąz Wolności”
Zgoda kandydata
Oświadczam, że w związku ze zgłoszeniem mnie jako kandydata do przyznania wyróżnienia „Złoty Wiąz
Wolności”:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wymienionych we wniosku o nadanie
wyróżnienia „Złoty Wiąz Wolności” przez administratora danych osobowych Wójta Gminy Wiązowna w celu
realizacji czynności związanych z nadanym tytułem.
2. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej:
1) Administratorem przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie Gminy Wiązowna w związku z przyznaniem
Wyróżnienia jest Wójt Gminy Wiązowna z siedzibą w Wiązownie ul. Lubelska 59, 05 -462 Wiązowna.
2) W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 22 512
5 835, email: iod@wiazowna.pl, lub pisemnie na adres urzędu.
3) Dane osobowe kandydata do przyznania wyróżnienia przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych
z nadaniem tytułu i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4) Dane osobowe kandydata przechowywane będą do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów
prawa ustawowego lub prawa miejscowego.
5) Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcie zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
6) Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Kandydata narusza przepisy ochronnych danych
osobowych.
7) Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe.
W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
8) Kandydata dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
9) Administrator nie przekaże
międzynarodowej.
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