
Załącznik do uchwały  

Nr VI/24/190/2020 

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 26 października 2020r. 

 

REGULAMIN NADAWANIA TYTUŁU HONOROWEGO 

„ZASŁUŻONY DLA POWIATU  CIECHANOWSKIEGO” 

§ 1. 

1. Tytuł Honorowy „Zasłużony dla Powiatu Ciechanowskiego”, zwany dalej „Tytułem” 

zostaje ustanowiony jako wyraz wybitnych zasług dla Powiatu Ciechanowskiego, 

szczególnego uznania i wyróżnienia oraz uhonorowania osiągnięć za działalność na 

rzecz rozwoju życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego Powiatu, a także 

budowania dobrego wizerunku Powiatu, popularyzacji wiedzy o powiecie i jego historii 

oraz promowaniu. 

2. Tytuł nadawany jest za realizację działań o charakterze ponadgminnym, o szczególnej 

wymowie, zarówno za działalność długotrwałą, jak również za pojedynczy czyn                       

o wyjątkowym znaczeniu dla Powiatu i jego mieszkańców. 

3. Tytuł może być nadany: 

1) osobom fizycznym – obywatelom polskim i cudzoziemcom, 

2) osobom prawnym – w szczególności stowarzyszeniom, organizacjom  

       społecznym, pozarządowym,  fundacjom i podmiotom gospodarczym, 

 3)   jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. 

§ 2. 

1. Tytuł nadaje Rada Powiatu Ciechanowskiego w formie uchwały na wniosek: 

     1) Starosty Ciechanowskiego, 

     2) Przewodniczącego Rady Powiatu Ciechanowskiego, 

     3) co najmniej 11 radnych, 

     4) organów administracji rządowej i samorządowej, 

     5) organizacji pozarządowych. 

 

2. Wniosek o nadanie Tytułu wymaga zaopiniowania przez Zarząd Powiatu 

Ciechanowskiego, który stoi na straży powagi i godności Tytułu.  

 3. Wnioski o nadanie Tytułu należy składać do Wydziału Administracyjnego - Biura 

Obsługi Rady Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w Starostwie Powiatowym                           

w Ciechanowie, na formularzach, o których mowa w § 3 uchwały.  

 



§ 3. 

Wprowadza się: 

    1) formularz wniosku o przyznanie Tytułu „Zasłużony dla Powiatu 

Ciechanowskiego”    osobom fizycznym wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych osoby zgłoszonej, w brzmieniu załącznik nr 1 do 

regulaminu, 

  2) formularz wniosku o przyznanie Tytułu „Zasłużony dla Powiatu Ciechanowskiego” 

dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,              

w brzmieniu załącznika nr 2 do regulaminu. 

 

§ 4. 

 

 1. Do zadań Zarządu Powiatu Ciechanowskiego należy: 

    1) analiza wniosków pod względem formalnym, 

2) opiniowanie złożonych wniosków, 

3) przedkładanie zaopiniowanych wniosków wraz z uzasadnieniem Radzie  

               Powiatu Ciechanowskiego. 

2. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne, Zarząd Powiatu Ciechanowskiego wzywa 

wnoszącego do ich usunięcia w oznaczonym terminie z zastrzeżeniem, że nieusunięcie 

braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.   

 

§ 5. 

 

1.  Nadanie Tytułu łączy się z wręczeniem aktu nadania, którego wzór stanowi załącznik 

nr 3 do regulaminu. 

2. Wręczenie aktu nadania odbywa się w sposób uroczysty na sesji Rady Powiatu 

Ciechanowskiego lub w innym terminie i miejscu, ustalonym przez Przewodniczącego 

Rady Powiatu Ciechanowskiego.  

3. Wręczenia aktu nadania dokonuje Starosta Ciechanowski wraz z Przewodniczącym 

lub Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Ciechanowskiego. 

 

§ 6. 

 

1. Uhonorowani Tytułem są wpisywani do „Księgi Zasłużony dla Powiatu 

Ciechanowskiego”, zwanej dalej „Księgą”. 

2. Wpis do Księgi zawiera: 

   1) notkę biograficzną uhonorowanego Tytułem, wraz  ze zdjęciem osoby fizycznej 

lub wizytówką osoby prawnej lub organizacji, 

   2) uchwałę Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie nadania Tytułu, 



   3) akt nadania tytułu, 

   4) treść szczegółowego uzasadnienia ze wskazaniem zasług na rzecz Powiatu 

Ciechanowskiego. 

 

 

§ 7. 

1. Rada Powiatu Ciechanowskiego na wniosek podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 

1, może pozbawić Tytułu w razie stwierdzenia, że postawa lub działalność 

wyróżnionego uchybia powadze i godności Tytułu. 

2.   Do wniosku o pozbawienie Tytułu stosuje się § 4.    

 

§ 8. 

Obsługę techniczną oraz ewidencję nadanych Tytułów prowadzi Wydział 

Administracyjny - Biuro Obsługi Rady Powiatu i Zarządu w Starostwie Powiatowym  

w Ciechanowie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

      Załącznik  Nr 1  

      do regulaminu  

      nadawania tytułu honorowego  

     „Zasłużony dla Powiatu Ciechanowskiego” 

 

 

 

Wniosek o nadanie tytułu honorowego  

„Zasłużony dla Powiatu Ciechanowskiego”  

osobom fizycznym 

 

 

 

1. Nazwisko 

 

2. Imię 

 

3. Data i miejsce urodzenia  

4. Imię ojca 5. Obywatelstwo 6. PESEL 

7. Adres zamieszkania 

 

 

8. Numer dowodu tożsamości 

9. Uzasadnienie wniosku ( m.in. przebieg pracy zawodowej, pracy społecznej itp.): 

 

 

 

 

10. Podmiot sporządzający wniosek 

 

 

 

 

 

11.Podpis wnioskodawcy                                                         12.Miejscowość i data 



 

 

Opinia Zarządu Powiatu Ciechanowskiego:  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………….………… 

 

 

Podpisy członków Zarządu Powiatu :  

1. ………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………….. 

 

 

Ciechanów, dnia .................................. 



 

     Załącznik Nr 1  

     do wniosku o nadanie tytułu 

    „Zasłużony dla Powiatu Ciechanowskiego”  

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja, niżej podpisana/y   

 

………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko) 

 

zamieszkała/y 

 

………………………………………………………………………………………….. 

      (kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

 

zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a,  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ( Dz. 

U. UE. L. 119/1 z 04. 2016)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych, takich jak zawartych we wniosku, celem czynności związanych z nadaniem 

i posiadaniem przez uhonorowane osoby tytułu "Zasłużony dla Powiatu 

Ciechanowskiego" . Jestem świadomy/a, że moja zgoda  może zostać wycofana                

w każdym momencie. 

                                                                                 

…………………………………………………. 

                                                                                       

(czytelny podpis) 

 

Po nadaniu przez Radę Powiatu Ciechanowskiego tytułu honorowego "Zasłużony dla 

Powiatu Ciechanowskiego" wyrażam zgodę na publikowanie moich danych osobowych 

takich jak: imię i nazwisko, osiągnięcia oraz danych wizerunkowych utrwalonych przez 

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie poprzez ich umieszczenie w publikacjach, 

biuletynie informacji publicznej, stronie internetowej starostwa, w mediach 

społecznościowych  itp. 

                                                                        

       ……………..………………………   

                                                                       (czytelny podpis) 



 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dot.  

tytułu honorowego 

 „Zasłużony dla Powiatu Ciechanowskiego 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 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) – tzw. RODO, informuje się, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie czynności związanych        

z tytułem honorowym „Zasłużony dla Powiatu Ciechanowskiego” – jest Powiat 

Ciechanowski – Starostwo Powiatowe w Ciechnowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 

Ciechanów.  

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 

daneosobowe@ciechanow.powiat.pl 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do: 

   - czynności związanych z nadaniem i posiadaniem tytułu honorowego „Zasłużony dla 

Powiatu   Ciechanowskiego”, oraz upubliczniania Pani/Pana wizerunku w związku          

z tymi czynnościami w zakresie wyrażonej zgody tj. art. 6 ust 1 pkt. a) RODO oraz 

art. 9 ust. 2 pkt. a) RODO; 

  - wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa nałożonych na 

Administratora, w szczególności przepisach o samorządzie powiatowym, przepisach 

dyscypliny finansów publicznych, przepisach o archiwizacji dokumentacji, nawet po 

ustaniu zgody, tj. art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 pkt. g) RODO. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu: 

Nadawania i posiadania, przez uhonorowane osoby, tytułu „Zasłużony dla Powiatu 

Ciechanowskiego”. Publikacja wizerunków i danych osób uhonorowanych może 

odbywać się w mediach internetowych i tradycyjnych, oraz w sposób zwyczajowo 

przyjęty na terenie powiatu, w szczególności w specjalnej Księdze Zasłużonych dla 

Powiatu Ciechanowskiego. 

5. Pani/Pana dane mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: 

 



 

 

Odbiorcami danych może być każdy zainteresowany wydarzeniami związanymi                

z tytułem honorowym „Zasłużony dla Powiatu Ciechanowskiego”. Dane osobowe mogą 

zostać powierzone specjalistycznym firmom w zakresie realizacji czynności 

związanych z nadaniem i posiadaniem, przez uhonorowane osoby, tytułu „Zasłużony 

dla Powiatu Ciechanowskiego”, w szczególności firmom dostarczającym systemy 

informatyczne i realizującym zadania związane z promocją. 

6. Pani/Pana dane mogą zostać umieszczone na serwerach znajdujących się na terenie 

państwa trzeciego podczas publikacji na fanpage’u Powiatu Ciechanowskiego na 

portalu Facebook.  

7. Pani/Pana dane osobowe będą̨ przechowywane do momentu wycofania zgody,             

w zakresie nieobjętym celami archiwalnymi. W niezbędnym zakresie nie dłużej jak do 

czasu zakończenia archiwizacji dokumentacji. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych lub usunięcia 

danych, a także prawo do przenoszenia danych.  

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

10.Podanie danych osobowych w niezbędnym zakresie jest warunkiem wnioskowania 

o nadanie, nadania     i posiadania, przez osoby uhonorowane, tytułu „Zasłużony dla 

Powiatu Ciechanowskiego”, podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Skutkiem 

niepodania danych wskazanych w procedurach będzie brak możliwości nadania                 

i posiadania tytułu. Zaś skutkiem odmowy podania pozostałych danych będzie brak 

możliwości realizacji poszczególnych celów związanych z tymi danymi. 

11. Podane przez Pana/Panią̨ dane nie będą̨ służyły profilowaniu oraz 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

 

Imię i nazwisko osoby, której ma być nadany tytuł  

…………………………………………………………… 

 

 Ja niżej podpisana(y), przyjmuję do wiadomości powyższą klauzulę 

informacyjną i oświadczam, iż na podstawie art. 81 ust.1 ustawy z 4 lutego 1994 r.              



 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) 

wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego 

w celach określonych w powyższej klauzuli. Zgoda obejmuje niezbędne do promocji 

media wybrane przez administratora danych. Zgoda obejmuje czynności 

wykorzystywania, utrwalania, zwielokrotniania, kopiowania, rozpowszechniania, 

obróbki, opracowania i powielania wizerunku dowolną techniką, bądź za 

pośrednictwem dowolnego medium na w/w potrzeby. Zgoda wyrażona jest bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych, jednakże może być w każdym czasie wycofana. 

Wyrażam także zgodę na przetwarzanie innych niezbędnych danych osobowych,              

w szczególności: imienia i nazwiska, oraz osiągnięć. 

 

 

……………………………………………… 

Czytelny podpis składającego oświadczenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  Załącznik Nr 2 

 do Regulaminu nadawania tytułu  

„Zasłużony dla Powiatu Ciechanowskiego” 

 

Wniosek o nadanie tytułu honorowego 

„Zasłużony dla Powiatu Ciechanowskiego” 

dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości 

prawnej 

1. Nazwa  2. Siedziba  

3. REGON                                                                        4.NIP 

5. Status prawny i ew. wpis do właściwego rejestru 

6. Przedmiot statutowej działalności: 

7. Charakterystyka dokonań dla Powiatu Ciechanowskiego i uzasadnienie przyznania Tytułu:  



8. Podmiot sporządzający wniosek: 

 

 

 

 

9. Podpis wnioskodawcy                                                         10.Miejscowość i data 

       

Opinia Zarządu Powiatu Ciechanowskiego:  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Podpisy członków Zarządu Powiatu :  

1. …………………………………………………. 

2. ……………………….…………………………. 

3. ………………………………………………….. 

4. ………………………………………………….. 

5. ………………………………………………….. 

 

Ciechanów, dnia ………………………………….. 




	Strona 1

