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ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2021 

BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie ustanowienia wyróżnienia Burmistrza „Zasłużony dla Miasta Zambrów" 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18, art. 30 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się wyróżnienie Burmistrza „Zasłużony dla Miasta Zambrów". 

§ 2. Wyróżnienie przyznawane jest za całokształt działalności, w szczególności za: 

1) wkład włożony w umacnianie idei samorządowej; 

2) budowanie społeczeństwa obywatelskiego; 

3) zaangażowanie w umacnianiu właściwych relacji międzyludzkich; 

4) wychodzenie naprzeciw potrzebom indywidualnym i zbiorowym w każdej sferze życia człowieka; 

5) aktywność i rozbudowę infrastruktury miejskiej; 

6) szeroko rozumiany rozwój miasta Zambrów; 

7) aktywność społeczną promującą miasto w kraju i za granicą. 

§ 3. Zgłoszenia kandydatur do wyróżnienia mogą być dokonywane przez: 

1) Radnych Miasta Zambrów; 

2) organizacje pozarządowe; 

3) mieszkańców Zambrowa - minimum 30 osób; 

4) jednostki organizacyjne Miasta; 

5) spółki miejskie; 

6) posłów i senatorów. 

§ 4. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 5. Wnioski wraz z uzasadnieniem należy składać w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Miasta 

Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów z dopiskiem "Zasłużony dla Miasta Zambrów" do dnia 30 grudnia 

każdego roku. 

§ 6. Zgłoszenia odbywają się za pisemną zgodą kandydata. 

§ 7. Oceny formalnej kandydatur dokonują pracownicy Biura Promocji Urzędu Miasta Zambrów. 

§ 8. Wyboru wyróżnionych dokonuje Burmistrz. 

§ 9. Wyróżnienie "Zasłużony dla Miasta Zambrów" ma formę statuetki przedstawiającej symbol Miasta 

Zambrów. 

§ 10. Statuetka będzie wręczana przez Burmistrza na uroczystej gali organizowanej w miesiącu lutym 

każdego roku. 

§ 11. Statuetkę można otrzymać tylko raz. 

§ 12. W danym roku statuetkę mogą otrzymać nie więcej niż 3 osoby. 

§ 13. Jeżeli w danym roku zgłoszonych będzie więcej niż 3 kandydatów, oceny wniosków 

nie uwzględnionych Burmistrz dokona w roku następnym. 

§ 14. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Biura Promocji Urzędu Miasta Zambrów. 
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§ 15. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.117.2019 Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 9 grudnia 2019 r. 

w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Burmistrza Miasta Zambrów - „Żubr”. 

§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  

 

Burmistrz Miasta 

 

 

Kazimierz Dąbrowski 
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Załącznik do zarządzenia Nr 0050.113.2021 

Burmistrza Miasta Zambrów 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

Wniosek o przyznanie wyróżnienia 

Burmistrza Miasta Zambrów  „Zasłużony dla Miasta Zambrów” 

1. Dane Wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy ………………………………………………………………………... 

Nazwa podmiotu (jeśli dotyczy) ……………………………………………………………………….. 

Adres korespondencyjny ……………………………………………………………………………….. 

nr telefonu ………………………........…………, e-mail ……………..........………………………… 

2. Dane kandydata: 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy ………………………………………………………………………... 

Nazwa podmiotu (jeśli dotyczy) ……………………………………………………………………….. 

Adres korespondencyjny ……………………………………………………………………………….. 

nr telefonu ………………………………...…...., e-mail ……………………………...........………… 

3. Uzasadnienie przyznania wyróżnienia: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

……………………………………………… 

(Data i czytelny podpis zgłaszającego) 

 

Zgoda kandydata na zgłoszenie do wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta Zambrów” oraz 

rozpowszechnianie przez Urząd Miasta Zambrów wizerunku w celu promocji wydarzenia. 

 

 

……………………………………………… 

(Data i czytelny podpis kandydata) 



Id: 8853EEF8-4DE0-4FFC-99D9-081C393DD11E. Podpisany Strona 2 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Wyróżnienie Burmistrza „Zasłużony dla Miasta Zambrów” 

 

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy 

o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 

związanych.  

Administratorem Państwa danych osobowych jest 

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW 

ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów 

1. Pana/Pani dane osobowe zbierane i przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w dorocznej nagrodzie 

Burmistrza Miasta Zambrów "Zasłużony dla Miasta Zambrów„ zgodnie z art..6 ust. 1 lit, a i c Rozporządzenia 

ogólnego o ochronie danych Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z Zarządzeniem 

Nr 0050.112.2021 Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia 

wyróżnienia Burmistrza "Zasłużony da Miasta Zambrów”. 

2. Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro. 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych 

z Miastem Zambrów – jako podmioty współpracujące. 

4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania 

i w okresie późniejszym w celu promocji wydarzenia. 

5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania oraz prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

6. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływ na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zgłoszenia 

kandydatury do dorocznej nagrody Burmistrza Miasta Zambrów. 

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

 

……………………………………………… 

 (Data i czytelny podpis kandydata)  


