
UCHWAŁA NR VI/53/19
RADY MIASTA GRAJEWO

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych Nagród Burmistrza Miasta Grajewo - 
"Wilk Roku"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, 9, 10, 18, 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, 1608) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się indywidualne doroczne Nagrody Burmistrza Miasta Grajewo - zwanego dalej Burmistrzem - 
za wybitny wkład w rozwój miasta Grajewo - "Wilk Roku" w następujących dziedzinach:

1) WYDARZENIE ROKU;

2) OSOBOWOŚĆ ROKU;

3) TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA;

4) WOLONTARIUSZ ROKU;

5) UCZEŃ ROKU;

2. Ponadto ustanawia się nagrodę "WILK GRAJEWIAN", którą przyznają mieszkańcy miasta Grajewo w drodze 
głosowania online.

§ 2. Nagrody przyznaje się w drugim kwartale roku za osiągnięcia z poprzedniego roku kalendarzowego.

§ 3. Nagrody przyznaje się w trybie określonym w Regulaminie, stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Nagroda ma formę przestrzennej statuetki z postacią wilka.

§ 5. Zakup nagród jest finansowany ze środków budżetu miasta.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXIV/267/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Burmistrza Miasta Grajewo - "Wilk Roku".

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miasta

mgr Halina Muryjas-Rząsa
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Załącznik do uchwały Nr VI/53/19

Rady Miasta Grajewo

z dnia 27 marca 2019 r.

Regulamin przyznawania dorocznych Nagród Burmistrza Miasta Grajewo - "Wilk Roku"

§ 1. 1. Inicjatorem przyznawania dorocznych Nagród Burmistrza "Wilk Roku" jest Burmistrz.

2. Nagrody Burmistrza są przyznawane na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć w poprzednim 
roku kalendarzowym o istotnym znaczeniu dla promocji Miasta Grajewo.

3. Burmistrz Miasta podaje do publicznej wiadomości w lokalnych mediach i na stronie www.grajewo.pl     
informację o terminie i trybie zgłaszania kandydatów do Nagrody "Wilk Roku". 

4. W każdej dziedzinie nagrodą jest pamiątkowa statuetka z postacią wilka zawierająca informację o przyznaniu 
Nagrody Burmistrza "Wilk Roku", imieniu i nazwisku osoby nagrodzonej, kategorii nagrody oraz osobie przyznającej 
- Burmistrzu, a wyróżnieniem jest dyplom zawierający powyższe dane.

§ 2. Nagrody Burmistrza Miasta Grajewo  "Wilk Roku" przyznawane są w następujących dziedzinach  za wybitny 
wkład w rozwój miasta Grajewo, w szczególności za:

1) WYDARZENIE ROKU - za zorganizowanie wydarzenia (imprezy) o zasięgu miejskim, powiatowym, 
wojewódzkim lub krajowym, które przyczyniło się do promocji miasta.

2) OSOBOWOŚĆ ROKU - za szczególnie aktywną działalność społeczną, zawodową, działalność kulturalną,  
twórczość artystyczną lub działalność sportową.

3) TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA - za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury, za 
dokonania twórcze, za promocję kulturalną miasta w kraju i za granicą.

4) WOLONTARIUSZ ROKU - za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc innym.

5) UCZEŃ ROKU - za wysokie wyniki w nauce (uzyskanie średniej ocen -minimum 5,0 za ostatni rok szkolny 
poprzedzający przyznanie nagrody, za wybitne osiągnięcia (tytuł laureata) w konkursach tematycznych 
z poszczególnych dziedzin wiedzy na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym, zaangażowanie 
w życie pozalekcyjne, pracę w samorządzie szkolnym, działalność społeczną, udział w kołach zainteresowań.

6) WILK GRAJEWIAN - przyznawany jest przez mieszkańców miasta Grajewo w drodze głosowania online spośród 
osób zgłoszonych do Nagrody Burmistrza "Wilk Roku", które przeszły pozytywnie ocenę formalną wniosku.

§ 3. 1. Wnioski o przyznanie nagród bądź wyróżnień może z własnej inicjatywy składać Burmistrz, a także 
działające na terenie miasta:

1) instytucje kultury,

2) lokalne media,

3) organizacje pozarządowe,

4) jednostki oświatowe (dyrektorzy placówek oświatowych, rady rodziców, rady pedagogiczne, samorządy szkolne),

5) parafie kościelne,

6) grupa co najmniej pięciu radnych Rady Miasta,

7) grupa co najmniej dziesięciu pełnoletnich mieszkańców miasta Grajewo.

2. Podmiot bądź osoby zgłaszające mogą złożyć nie więcej niż trzy wnioski w każdej dziedzinie.

3. Wypełnione wnioski, których wzór stanowi Załącznik do Regulaminu, należy dostarczyć do Sekretariatu 
Urzędu Miasta Grajewo w godzinach pracy Urzędu lub wysłać na adres: Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6a, 19-
200 Grajewo z dopiskiem "WILK ROKU" i nazwą dziedziny, której dotyczy.

4. Wniosek w wersji edytowalnej (w rozszerzeniu .doc) oraz załączniki (zdjęcia, film dokumentujące osiągnięcia 
wraz z linkami do witryn internetowych) należy dołączyć do wniosku na nośniku elektronicznym  (płyta CD/DVD, 
pendrive ). Załączniki mogą zostać wykorzystane do przygotowania ewentualnej prezentacji multimedialnej osoby 
nagrodzonej.

Id: FB5CA043-09DA-4FFE-B07C-F1EAF9AC222B. Podpisany Strona 1

www.grajewo.pl


§ 4. 1. Oceny formalnej złożonych wniosków przed przedłożeniem ich Kapitule dokonują upoważnieni 
pracownicy Urzędu Miasta Grajewo. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca proszony jest 
o uzupełnienie wniosku w terminie trzech dni od dnia powiadomienia.

2. Wniosek o przyznanie nagrody nie zostanie rozpatrzony w przypadku, gdy:

1) został złożony po terminie,

2) w określonym terminie nie zostały usunięte braki formalne,

3) został wycofany przez wnioskodawcę.

3. Po dokonaniu oceny formalnej zamieszcza się na stronie www.grajewo.pl     listę osób spełniających wymogi 
formalne do Nagrody Burmistrza "Wilk Roku" w celu umożliwienia mieszkańcom głosowania online na "WILKA 
GRAJEWIAN" wraz z informacją o sposobie głosowania.

4. Głosowanie mieszkańców odbywa się w trybie online na stronie internetowej www.grajewo.pl    przez 7 dni na 
jedną z osób zgłoszonych do nagrody Burmistrza, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. 

5. Po zakończeniu głosowania online jego wyniki zamieszcza się  na stronie www.grajewo.pl.

§ 5. 1.   Przyznanie nagród "Wilk Roku" proponuje Kapituła, składająca się z 5 osób powoływanych każdego roku 
przez Burmistrza.

2. Kapituła nagrody  po otrzymaniu wniosków spełniających wymogi formalne:

1) rozpatruje i opiniuje wnioski pod względem merytorycznym,

2) sporządza propozycję wykazu osób nominowanych do Nagrody Burmistrza i przedkłada go Burmistrzowi,

3) sporządza protokół z przeprowadzonej oceny,

3. W poszczególnych dziedzinach Kapituła może wnioskować o przyznanie wyróżnienia.

4. Kapituła rozpatruje wnioski w terminie siedmiu dni od upływu terminu od ich złożenia w Urzędzie Miasta.

5. Kapituła może nie wnioskować o przyznanie nagrody bądź wyróżnienia, jeżeli uzna, że żadna ze zgłoszonych 
w danej dziedzinie kandydatur na to nie zasługuje.

6. Kapituła może przenosić za zgodą wnioskodawców wnioski z kategorii, do której został złożony dany wniosek 
do innej kategorii.

§ 6. Burmistrz, biorąc pod uwagę opinie i propozycje Kapituły, ostatecznie zatwierdza listę laureatów nagród 
i wyróżnień.

§ 7. 1. Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbywa się w sali widowiskowej Grajewskiego Centrum 
Kultury.

2. Oprawę artystyczną uroczystości wręczenia Nagród Burmistrza "Wilk Roku" organizuje Grajewskie Centrum 
Kultury, działając w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Grajewo. Nagrody podczas uroczystej gali wręcza 
Burmistrz.

§ 8. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo interpretacji postanowień Regulaminu.
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Załącznik do Regulaminu

przyznawania dorocznych

Nagród Burmistrza Miasta Grajewo - "Wilk Roku"

WZÓR
Wniosek o przyznanie dorocznej nagrody Burmistrza Miasta Grajewo "Wilk Roku"

w dziedzinie ..................................................................

1. Informacja dotycząca osoby zgłaszanej do nagrody/wyróżnienia:

1) imię i nazwisko .............................................................................................................................................

2) adres do korespondencji ................................................................................................................................

3) dane kontaktowe (telefon stacjonarny, komórkowy, adres e-mail)..................................................................

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

4) zgoda osoby zgłaszanej na przetwarzanie jej danych osobowych

OŚWIADCZENIA

dotyczące danych osobowych osób zgłaszanych do nagrody Burmistrza Miasta Grajewo ,,Wilk Roku”  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie we 
wniosku (imię i nazwisko, numer telefonu, adres do korespondencji, adres e-mail, wizerunek-zdjęcie) w celu 
złożenia wniosku o przyznanie dorocznej nagrody Burmistrza Miasta Grajewo ,,Wilk Roku”. Zgodę wyrażam 
dobrowolnie.

Oświadczam, że otrzymałem i zapoznałam/łem się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych będącą załącznikiem do wniosku.

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

/data i czytelny podpis osoby zgłaszanej/

2. Opis dotychczasowej działalności mogący mieć znaczenie przy ocenie kandydata do nagrody, bądź opis 
osiągnięć z uzasadnieniem, które w opinii składającego wniosek zasługują na nagrodę lub wyróżnienie (opisane 
osiągnięcia należy udokumentować w formie elektronicznej - CD, DVD. pendrive - zdjęcia, film do ewentualnej 
prezentacji multimedialnej osoby nagrodzonej).

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

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

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

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

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

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

3. Informacje dodatkowe i dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie kandydata.

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................
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4. Zdjęcie kandydata - obowiązkowo na nośniku CD/DVD jako załącznik.

5. Dane do kontaktu wnioskodawcy:

1) imię i nazwisko bądź nazwa podmiotu zgłaszającego wniosek (w przypadku grupy osób dane przedstawiciela - 
wskazanego do kontaktu)

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

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

2) adres do korespondencji

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

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

3) dane kontaktowe (telefon stacjonarny, telefon komórkowy, adres e-mail)

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

4) zgoda wnioskodawcy na przetwarzanie jego danych osobowych

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

/data i czytelny podpis osoby wnioskodawcy/

OŚWIADCZENIA

dotyczące danych osobowych wnioskodawcy/ wnioskodawców zgłaszających osoby do nagrody 
Burmistrza Miasta Grajewo ,,Wilk Roku”  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie we 
wniosku (imię i nazwisko) w celu złożenia wniosku o przyznanie dorocznej nagrody Burmistrza Miasta 
Grajewo ,,Wilk Roku”. Zgodę wyrażam dobrowolnie.

Oświadczam, że otrzymałem i zapoznałam/łem się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych będącą załącznikiem do wniosku.

L.p. Imię i nazwisko wnioskodawcy Data Podpis
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Załącznik do wniosku - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ( ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych,  
art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (Dz. 
Urz.UE.L119/1)  dalej RODO, poinformowano mnie o tym, że:

1) Administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Miasta Grajewo  z siedzibą w Grajewie przy ulicy 
Strażackiej 6A, tel: 86 273 08 02, e-mail: sekretariat@um.grajewo.pl   

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Grajewo możliwy jest pod numerem tel. nr. 86 273 
08 06 lub adresem e-mail: inspektorod@um.grajewo.pl   

3) moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz Uchwały Rady Miasta Grajewo 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Burmistrza Miasta Grajewo ,,Wilk 
Roku” w celu zgłoszenia kandydata do tej nagrody.  Dane osobowe nie będą wykorzystywane do realizacji innych 
celów.

4) odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa, a na podstawie mojej zgody – inne podmioty lub osoby.

5) Administrator danych nie zamierza przekazywać moich danych osobowych do Państwa trzeciego ani do 
organizacji międzynarodowych.

6) moje dane osobowe będą przetwarzane w dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, rozpatrywaniem 
i przyznawaniem nagrody przez czas trwania procedury lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach 
o archiwizacji lub innych przepisach prawa, a po upływie tego okresu zostaną usunięte przez Administratora.

7) posiadam prawo do żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych i otrzymywania ich kopii, ich 
sprostowania (poprawiania), uzupełniania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo przenoszenia danych.

8) przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi zgłoszenie wniosku 
i kandydowanie do nagrody Burmistrza Miasta Grajewo ,, Wilk Roku”. Mam prawo wycofania zgody 
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

10) w oparciu o moje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym 
decyzji będących wynikiem profilowania.
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