Zarządzenie nr A/46/22
Prezydenta Miasta Puławy
z dnia 23 marca 2022 r.
w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Puławy za działalność na rzecz rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego oraz ustalenia regulaminu jej przyznawania
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r.
poz. 559, 583) zarządza się, co następuje:

1.
2.

§1.
Ustanawia się „Nagrodę Prezydenta Miasta Puławy” za działalność na rzecz rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego, zwaną dalej „Nagrodą”.
Nagroda przyznawana jest w kategoriach:
1)
Puławska Organizacja Pozarządowa Roku,
2)
Puławski Społecznik Roku,
3)
Nagroda Specjalna z okazji jubileuszu organizacji pozarządowej.

§2.
Zasady, kryteria i tryb przyznawania Nagrody określa regulamin, stanowiący załącznik nr 1 do
zarządzenia.
§3.
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Puławy.
§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Puławy
(-) mgr inż. Paweł Maj
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr A/46/22
Prezydenta Miasta Puławy
z dnia 23 marca 2022 roku

Regulamin przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Puławy za działalność na rzecz rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego

1.

2.
3.

1.

2.

3.

§1.
Regulamin określa zasady, kryteria i tryb przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Puławy za
działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w kategoriach:
1)
Puławska Organizacja Pozarządowa Roku,
2)
Puławski Społecznik Roku,
3)
Nagroda Specjalna z okazji jubileuszu organizacji pozarządowej.
Nagrody przyznawane są raz w roku.
Nagrody w kategoriach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, Laureat może otrzymać nie częściej
niż raz na trzy lata.
§2.
Nagroda w kategorii Puławska Organizacja Pozarządowa Roku może być przyznana organizacji
pozarządowej, która:
1)
ma siedzibę na terenie miasta Puławy lub działa na jego terenie,
2)
działa na rzecz miasta oraz jego mieszkańców,
3)
wyróżnia się wysoką aktywnością w prowadzonej działalności oraz zaangażowaniem
społecznym,
4)
przyczynia się do rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Puławach.
Nagroda w kategorii Puławski Społecznik Roku może być przyznana osobie fizycznej, która:
1)
mieszka na terenie miasta Puławy lub działa na jego terenie,
2)
działa na rzecz miasta oraz jego mieszkańców,
3)
jest zaangażowana w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach
życia społecznego (w tym kulturalnego, sportowego i innych).
Nagroda w kategorii Nagroda Specjalna z okazji jubileuszu organizacji pozarządowej, może być
przyznana organizacji pozarządowej funkcjonującej od 15 lat, która:
1)
ma siedzibę na terenie miasta Puławy lub działa na jego terenie,
2)
działa na rzecz miasta oraz jego mieszkańców,
3)
w roku przyznania Nagrody obchodzi swój okrągły jubileusz.
§3.

1.
2.

Nagroda ma charakter honorowy.
Nagrodę stanowić będzie dyplom i statuetka okolicznościowa.

§4.
Prezydent Miasta Puławy przyznaje Nagrodę na wniosek:
1)
organizacji pozarządowej,
2)
jednostki organizacyjnej miasta,
3)
komisji Rady Miasta Puławy,
4)
grupy co najmniej trzech radnych Rady Miasta Puławy.
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1.

2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.

3.
4.

1.
2.

3.
4.

§5.
Wnioski o przyznanie Nagrody w poszczególnych kategoriach należy składać w formie pisemnej:
1)
osobiście w Urzędzie Miasta Puławy, 24-100 Puławy, ul. Lubelska 5, w godzinach pracy
Urzędu,
2)
za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Miasta
Puławy, 24-100 Puławy, ul. Lubelska 5.
Zgłoszenie kandydatów do Nagrody odbywa się na wniosku, którego wzór stanowi załącznik
nr 1 do regulaminu.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie, który zostanie określony
w ogłoszeniu Prezydenta Miasta Puławy o rozpoczęciu procedury naboru wniosków.
Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 3, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy.
Wnioski zgłoszone po terminie podanym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 3, nie będą
rozpatrywane.
W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku, wnioskodawca jest zobowiązany do ich
usunięcia w terminie trzech dni roboczych od dnia powiadomienia.
§6.
Prezydent Miasta Puławy powołuje corocznie komisję do spraw przyznawania Nagrody, zwanej
dalej „Komisją”.
W skład Komisji wchodzą:
1)
Wiceprezydent Miasta Puławy,
2)
dwóch przedstawicieli Rady Miasta Puławy,
3)
przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Puławy,
4)
przedstawiciel Rady Seniorów,
5)
przedstawiciel Puławskiej Rady Sportu,
6)
przedstawiciel Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
7)
trzech przedstawicieli Urzędu Miasta Puławy.
Członkami Komisji nie mogą być przedstawiciele podmiotów lub organizacji wnioskujących o
przyznanie Nagrody, a także osoby nominowane do tej Nagrody w danym roku.
Prezydent Miasta Puławy powołując Komisję wskazuje jej Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
§7.
Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji.
Przewodniczący Komisji przewodniczy jej obradom, ma decydujący głos w sprawach spornych
w trakcie posiedzenia Komisji i reprezentuje Komisję na zewnątrz oraz na uroczystości
wręczania Nagrody.
Dla ważności decyzji podejmowanych przez Komisję niezbędna jest obecność co najmniej
połowy jej składu.
Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§8.
Członkowie Komisji dokonują oceny zgłoszonych kandydatur na podstawie złożonych wniosków
i wybierają Laureatów Nagrody.
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§9.
1.
2.
3.
4.

1.
2.

Posiedzenie Komisji jest protokołowane.
Protokół z posiedzenia Komisji, podpisany przez Przewodniczącego Komisji, przekazuje się
niezwłocznie Prezydentowi Miasta Puławy.
Prezydent Miasta Puławy podejmuje decyzje o przyznaniu Nagrody na podstawie protokołu
Komisji, który zawiera w szczególności opinię Komisji wraz z uzasadnieniem.
Ostateczna decyzja o przyznaniu Nagrody pozostaje w kompetencji Prezydenta Miasta Puławy.
§10.
Termin uroczystego wręczenia Nagrody określa Prezydent Miasta Puławy
Laureaci Nagrody mają prawo używać w materiałach informacyjnych i promocyjnych tytułu
Laureata ze wskazaniem odpowiedniej kategorii i roku przyznania.
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Załącznik nr 1 do regulaminu

Wzór wniosku o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Puławy za działalność
na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Wniosek o przyznanie Nagrody w kategorii:
Puławska Organizacja Pozarządowa Roku
Puławski Społecznik Roku
Nagroda Specjalna z okazji jubileuszu organizacji pozarządowej

I.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1.

Dane Wnioskodawcy

Pełna nazwa
Osoba reprezentująca Wnioskodawcę
Imię i nazwisko
nr telefonu, adres e-mail

II.

INFORMACJE DOTYCZĄCE NOMINOWANEJ OSOBY/ ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ1
1.

Dane nominowanej osoby/ organizacji pozarządowej1

Imię i nazwisko/ Pełna nazwa
Adres
nr telefonu, adres e-mail
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2.

Krótka charakterystyka działalności nominowanej osoby/ organizacji pozarządowej1 wraz
z opisem jej osiągnięć i dokonań za ostatnie dwa lata działalności/ za lata działalności1,
uzasadniających nominację (uzasadnienie nie powinno przekroczyć rozmiaru strony A4)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), informujemy, iż:
1)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Puławy z siedzibą w
Puławach, Urząd Miasta Puławy, 24-100 Puławy, ul. Lubelska 5.
2)
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Puławy możliwy jest pod numerem
tel. nr. 81 458 61 07 lub adresem e-mail: iod@um.pulawy.pl.
3)
Pani/Pana dane osobowe uzyskane w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie Nagrody
Prezydenta Miasta Puławy (dalej „wniosek”; dalej „Nagroda”) będą przetwarzane na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. udzielonej, dobrowolnej zgody.
4)
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury przyznania Nagrody.
5)
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procedury
przyznania nagrody, a następnie przez czas wynikający z odrębnych przepisów prawa tj.
podatkowych i archiwalnych.
6)
Podanie danych wskazanych na formularzu wniosku jest dobrowolne, ale konieczne do złożenia
wniosku o przyznanie Nagrody. Nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości
rozpatrzenia wniosku dot. przyznania Nagrody.
7)
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz administratora
usługi oraz wsparcie informatyczne, jak również podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/a dane mogą być również udostępniane
osobom zainteresowanym wydarzeniami organizowanymi przez Administratora w związku z
publikacją Pani/a wizerunku.
8)
Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegać
profilowaniu.
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9)

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z art. 4 pkt 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
roku wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku ze złożonym wnioskiem o
przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Puławy. Jednocześnie oświadczam, że zostałem
poinformowana/y, iż mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, a także, że wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed
jej wycofaniem.
…………………………………………………………………………………….
(data i podpis osoby reprezentującej Wnioskodawcę)

Niniejszym składam wniosek.

………………………………
(data i podpis)

OBOWIĄZKOWE ZAŁĄCZNIKI:
1.
Zgody na przetwarzanie danych osobowych nominowanej osoby/ przedstawiciela organizacji
pozarządowej1, których wzory stanowią załącznik nr 2 do regulaminu.
2.
Upoważnienie do reprezentowania, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
NIEOBOWIĄZKOWE ZAŁĄCZNIKI:
1.
Rekomendacje.
3.
Materiały prasowe opisujące osiągnięcia organizacji.
Informujemy, że złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

1

niewłaściwe skreślić
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Załącznik nr 2 do regulaminu

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NOMINOWANEJ OSOBY/ PRZEDSTAWICIELA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ1
KLAUZULA INFORMACYJNA
Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), informujemy, iż:
1)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Puławy z siedzibą w
Puławach, Urząd Miasta Puławy, 24-100 Puławy, ul. Lubelska 5.
2)
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Puławy możliwy jest pod numerem
tel. nr. 81 458 61 07 lub adresem e-mail: iod@um.pulawy.pl.
3)
Pani/Pana dane osobowe uzyskane w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie Nagrody
Prezydenta Miasta Puławy (dalej „wniosek”; dalej „Nagroda”) oraz w zakresie wizerunku będą
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. udzielonej, dobrowolnej zgody.
4)
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury przyznania Nagrody. Dane
osobowe obejmujące wizerunek będą przetwarzane w celu promowania informacji związanych
z przyznaniem Nagrody.
5)
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procedury
przyznania nagrody, a następnie przez czas wynikający z odrębnych przepisów prawa tj.
podatkowych i archiwalnych. W zakresie wizerunku Państwa dane będą przetwarzane do czasu
ustania celów promocyjnych lub wycofania zgody. W związku z obroną przed roszczeniami dane
mogą być przetwarzane do czasu ich przedawnienia.
6)
Podanie danych wskazanych na formularzu wniosku jest dobrowolne, ale konieczne do
przeprowadzenia procedury przyznania Nagrody. Nie podanie danych będzie skutkowało
brakiem możliwości uczestniczenia w procedurze przyznania Nagrody. Również wyrażenie
zgody w zakresie przetwarzania Państwa wizerunku jest dobrowolne. Odmowa wyrażenia zgody
skutkować będzie brakiem możliwości utrwalania wizerunku przez administratora danych.
7)
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz administratora
usługi oraz wsparcie informatyczne, jak również podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/a dane mogą być również udostępniane
osobom zainteresowanym wydarzeniami organizowanymi przez Administratora w związku
z publikacją Pani/a wizerunku.
8)
Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegać
profilowaniu.
9)
Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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Zgodnie z art. 4 pkt 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
roku wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku ze zgłoszeniem mojej
kandydatury do nagrody Prezydenta Miasta Puławy. Jednocześnie oświadczam, że zostałem
poinformowana/y, iż mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, a także, że wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed
jej wycofaniem.
………………………………………
(data i podpis)

Wyrażam dobrowolną zgodę na nieodpłatne przetwarzanie, w szczególności poprzez utrwalanie,
wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego w związku z przyznaniem Nagrody
Prezydenta Miasta Puławy, w celach promocji działalności Administratora na stronie www.pulawy.eu
oraz profilu Facebookowym „Puławoaktywni”.
………………………………………
(data i podpis)

ZGODA NA UCZESTNICTWO OSÓB NIEPEŁNOLETNICH W PROCEDURZE PRZYZNANIA NAGRODY
PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka: ………………………………………………………………
(imię i nazwisko), którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym1, zawartych we wniosku
o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Puławy w celu udziału dziecka w procedurze przyznania
Nagrody. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/y, iż mam prawo w dowolnym
momencie wycofać zgodę, a także, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem.
………………………………………………………………………………
(data, imię, nazwisko i podpis rodzica/opiekuna)

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU OSÓB NIEPEŁNOLETNICH W ZWIĄZKU Z PRZYZNANIEM
NAGRODY PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka: ………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko), którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym1 w związku z przyznaniem Nagrody
Prezydenta Miasta Puławy. Zgoda obejmuje nieodpłatne przetwarzanie, w szczególności poprzez
utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, utrwalonego w związku z
przyznaniem Nagrody Prezydenta Miasta Puławy, w celach promocji działalności Administratora na
stronie www.pulawy.eu oraz profilu Facebookowym „Puławoaktywni”.
………………………………………………………………………………
(data, imię, nazwisko i podpis rodzica/opiekuna)

1

niewłaściwe skreślić
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Załącznik nr 3 do regulaminu

UPOWAŻNIENIE DO REPREZENTOWANIA
Ja/ my, niżej podpisana/ podpisany/ podpisani1:
1.

…………………………………………………………………………… (imię i nazwisko)

2.

…………………………………………………………………………… (imię i nazwisko)

3.

…………………………………………………………………………… (imię i nazwisko)

działając w imieniu …………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa organizacji/ grupa radnych Rady Miasta Puławy1)
upoważniam /upoważniamy Panią/Pana …………………………………………………………………… (imię i nazwisko)
do reprezentowania w/w organizacji/ grupy radnych Rady Miasta Puławy1 w procedurze naboru
wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Puławy za działalność na rzecz rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego.

..........................
(miejscowość, data)

....................................
(podpis osób upoważniających
w imieniu organizacji/
grupy radnych Rady Miasta Puławy1)

1

niewłaściwe skreślić
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