Załącznik nr I do Zarządzenia nr h..JyIH/2021
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 2.-a .2021 r.
...

Regulamin przyznania tytułu
„Wolontariusz Roku 2020 Gminy Konstancin-Jeziorna”

Postanowienia ogólne
1. Tytuł „Wolontariusz Roku 2020 Gminy Konstancin-Jeziorna” (zwany dalej „Tytułern”)
jest wyrazem uznania społeczności lokalnej i nadawany jest na podstawie niniejszego
regulaminu osobom flzycznym łub innym podmiotom szczególnie zasłużonym dla Gminy
Konstancin-Jeziorna ze względu na ich dobroczynną, nieodpłatną i społeczną działalność
na rzecz mieszkańców Gminy Konstancin-Jeziorna.

2. Przyznanie Tytułu ma na celu:
a) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej;
b) prezentację i promocję wolontariatu;
c) podziękowanie osobom, które dobrowolnie i bez wynagrodzenia działają na rzecz
społeczności lokalnej;
d) uhonorowanie najciekawszych inicjatyw wolontariuszy związanych z niesieniem
pomocy osobom potrzebującym wczasie pandemii COVID-19;
e) kształtowanie postaw prospołecznych;
f) integrację społeczności lokalnej.

Zasady zgłaszania kandydatów
1. Prawo zgłaszania kandydatów do Tytułu posiadają:
a) instytucje i organizacje społeczne działające na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna;
b) organizacje pozarządowe, w tym związki wyznaniowe i Kościoły;
c) mieszkańcy Gminy Konstancin-Jeziorna.

2. Kandydatem do Tytułu może być osoba fizyczna lub inny podmiot zgodnie z 1 ust. 1,
który:
a) wykonuje nieodpłatnie świadczenia wolontaryjne na rzecz społeczności lokalnej;
b) jest zaangażowany w opiekę lub pomoc osobom potrzebującym;
c) nie był skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Tytuł może być nadany za konkretne osiągnięcia w roku 2020 lub za systematyczną pracę
na rzecz społeczności Gminy Konstancin-Jeziorna.
4. Tytuł może być przyznany tej samej osobie lub innemu podmiotowi tylko jeden raz.
5. Kandydaci do Tytułu mogą być zgłaszani w trzech kategoriach:
a) działalność społeczna,
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b) kultura,
c) sport i rekreacja.
6. Wniosek o przyznanie Tytułu składa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do
Zarządzenia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie powołania Kapituły
Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu przyznania tytułu „Wolontariusz Roku 2020
Gminy Konstancin-Jeziorna”. Druk formularza dostępny jest w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej: www.konstancinj eziorna.pl oraz w Wydziale
Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
(uł. Piaseczyńska 77).
7. Wypełnione wnioski można:
a) przesłać listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna z dopiskiem na kopercie
„Wolontariusz Roku 2020”;
b) złożyć w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy (ul. Piaseczyńska 77), po wcześniejszym
umówieniu wizyty telefonicznie (22 484 23 05—07) lub mailowo
(kancelariakonstancinj eziorna.pl);
c) skan przesłać pocztą elektroniczną na adres: urzadkonstancinjeziorna.pl.
—

—

8. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.
(decyduje data wpływu do urzędu).
9. Zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatem do tytułu „Wolontariusz Roku 2020
Gminy Konstancin-Jeziorna”.
10. Dopuszcza się zgłaszanie przez jednego zgłaszającego więcej niż jednego kandydata, przy
czym dla każdego z kandydatów należy wypełnić osobne zgłoszenie.
11. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
a) złożenia po terminie, o którym mowa w 2 ust. 8 niniejszego Regulaminu;
b) pisemnego cofnięcia przez wnioskodawcę;
c) pisemnej rezygnacji kandydata;
d) niespełnienia wymogów określonych w 2 niniejszego Regulaminu.

Wybór laureatów

1. Kapituła Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
(zwana dalej: „Kapitułą Konkursową”), po analizie i ocenie wniosków, z uwzgtędnieniem
okresu i zakresu prowadzenia działalności społecznej kandydata, jego zaangażowania,
partnerstwa w podejmowanych działaniach, a także społecznej aktywności w środowisku
lokalnym, rekomenduje Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna kandydatów do Tytułu.
Decyzję o przyznaniu Tytułu ostatecznie podejmuje Burmistrz Gminy Konstancin
Jeziorna.

2. Kapituła Konkursowa podejmuje decyzję zwykłą większością głosów, w obecności co
najmniej połowy składu. W przypadku równej ilości głosów, decydujący głos posiada
przewodniczący Kapituły Konkursowej.
w formie stacjonarnej, zdalnej lub hybrydowej
3. Posiedzenia Kapituły Konkursowej
telefonicznie lub za
zwołuje jej Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego
pośrednictwem poczty elektronicznej. Posiedzenia Kapituły Konkursowej prowadzi
Przewodniczący Kapituły Konkursowej lub Zastępca Przewodniczącego. Z każdego
posiedzenia sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Kapituły
Konkursowej.
—

—

—

4. Osoba wyróżniona Tytułem otrzymuje list gratulacyjny i pamiątkową statuetkę dębu
konstancińskiego.
5. Informacja o wyróżnionych Tytułem, wraz z krótką prezentacją sylwetki, zostanie podana
do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.konstancinjeziorna.pl oraz
w Biuletynie Informacyjnym Gminy Konstancin-Jeziorna.

6. W sprawach dotyczących zasad i przeprowadzenia konkursu „Wolontariusz Roku 2020
Gminy Konstancin-Jeziorna” oraz pracy Kapituły Konkursowej nieuwzględnionych
w Regulaminie, decyduje Kapituła Konkursowa, od rozstrzygnięć której nie przysługuje
odwołanie.
URMISTRz
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ../yIIłJ2021
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia ?JE 2021 r.
...

Wniosek o przyznanie tytułu
„Wolontariusz Roku 2020 Gminy Konstancin-Jeziorna”
działalność społeczna
Kategoria (wiaściwą zaznaczyć)

kultura
sport i rekreacja

Dane osoby/podmiotu zgłaszających kandydata
(imię i nazwisko/nazwa, adres, nr telefonu, adres e
mail)
Imię i nazwisko kandydata
Dane osobowe kandydata (adres zamieszkania,
nr telefonu, adres e-mail)

Uzasadnienie

Informacja o kandydacie

Opis realizowanych dzialań

Dodatkowe rekomendacje

(miejscowość, data)

(czytelny podpis zgłaszającego)

Klauzula informacyjna dla kandydata do tytułu
„Wolontariusz Roku 2020 Gminy Konstancin-Jeziorna”

Wypełniając Wniosek o przyznanie tytułu „Wolontariusz Roku 2020 Gminy Konstancin
-Jeziorna” wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna;
dane kontaktowe: ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna,
tel. 22 484 23 00, e-mail: urzadkonstancinjezioma.pl;
skrytka ePUAP: /45 76mqsekc/SkrytkaESP
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych:
tel. 605 976 900; e-mail: iodJkonstancinjeziorna.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe:
a) będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 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 zwane RODO, w celu przeprowadzenia naboru kandydatów
do tytułu „Wolontariusz Roku 2020 Gminy Konstancin-Jeziorna”, w związku
z dobrowolnie złożonym wnioskiem;
b) mogą zostać udostępnione członkom Kapituły Konkursowej opiniującej zgłoszone
wnioski oraz podmiotom prowadzącym obsługę administracyjno-organizacyjną
gminy;
c) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
d) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie
indywidualnej.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
a) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach
i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia;
b) w dowolnym momencie cofnięcia zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie
wplywa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem;
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych na zasadach określonych w RODO.
—

5. Podanie przez PaniąlPana danych osobowych ma charakter dobrowolny. Nie jest Pani/Pan
zobowiązany do ich podania. Niepodanie danych wiąże się z brakiem możliwości
przyjęcie zgłoszenia kandydatury do tytułu „Wolontariusz Roku 2020 Gminy Konstancin
-Jeziorna

(czytelny podpis kandydata)

Oświadczenie o niekaralności kandydata do tytulu
„Wolontariusz Roku 2020 Gminy Konstancin-Jeziorna”

Oświadczam, że:
1. nie byłem karany! nie byłam karana
1 za przestępstwo popełnione umyślnie lub
przestępstwo skarbowe
2. nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego łub przestępstwo skarbowe,
3. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z praw publicznych.

(czytelny podpis kandydata)

niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna dla zglaszających kandydata do tytulu
„Wolontariusz Roku 2020 Gminy Konstancin-Jeziorna”

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna;
dane kontaktowe: ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna,
tel. 22 484 23 00, e-mail: urzadkonstancinjeziorna.pl;
skrytka ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych:
tel. 605 976 900; e-mail: iodkonstancinjeziorna.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe:
e) będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 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 zwane RODO, w celu przeprowadzenia naboru kandydatów
do tytułu „Wolontariusz Roku 2020 Gminy Konstancin-Jeziorna”, w związku
z dobrowolnie złożonym wnioskiem;
1) mogą zostać udostępnione członkom Kapituły Konkursowej opiniującej zgłoszone
wnioski oraz podmiotom prowadzącym obsługę administracyjno-organizacyjną
gminy;
g) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
h) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie
indywidualnej.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
d) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach
i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia;
e) w dowolnym momencie cofnięcia zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem;
1) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych na zasadach określonych w RODO.
—

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. Nie jest Pani/Pan
zobowiązany do ich podania. Niepodanie danych wiąże się z brakiem możliwości
przyjęcie zgłoszenia kandydatury do tytułu „Wolontariusz Roku 2020 Gminy Konstancin
-Jeziorna.

