
ZARZĄDZENIE NR 46/22019  
BURMISTRZA KAŁUSZYNA 

z dnia 12 sierpnia 2019 r. 

w sprawie  ustanowienia tytułu „Rolnik Ziemi Kałuszyńskiej dla Niepodległej” i ustalenia regulaminu jego 
nadawania. 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 zarządzam, co następuje: 

§ 1.  

Dla uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę  Niepodległości ustanawia się tytuł „ Rolnik Ziemi Kałuszyńskiej 
dla Niepodległej”. 

§ 2.  

Ustala  się Regulamin nadawania tytułu „ Rolnik Ziemi Kałuszyńskiej dla Niepodległej” w brzmieniu stanowiącym 
załącznik  do niniejszego Zarządzenia. 

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Burmistrz Kałuszyna 
 
 

Arkadiusz Marcin Czyżewski 
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REGULAMIN NR 1/2019  
BURMISTRZA KAŁUSZYNA 

z dnia 12 sierpnia 2019 r. 

w sprawie  ustanowienia tytułu „Rolnik Ziemi Kałuszyńskiej dla Niepodległej” i ustalenia regulaminu jego 
nadawania. 

1. Tytuł  „Rolnik Ziemi Kałuszyńskiej dla Niepodległej” , zwany dalej „Tytułem” jest zaszczytnym,  honorowym 
wyróżnieniem, nadawanym rolnikom z terenu  Gminy  Kałuszyn dla uczczenia  100-lecia odzyskania  przez Polskę 
Niepodległości. 

2. Tytuł  „Rolnik Ziemi Kałuszyńskiej dla Niepodległej” nadaje Burmistrz Kałuszyna. 

3. Tytuł  nadawany jest  za szczególne osiągnięcia zawodowe  w dziedzinie rolnictwa. 

§ 2.  

1. Do nadania  Tytułu  kandydatów  mogą zgłaszać: 

1) Burmistrz Kałuszyna, 

2) Radni Rady Miejskiej w Kałuszynie w liczbie co najmniej czterech, 

3) Rady sołeckie  Sołectw z Gminy Kałuszyn, 

4) Pełnoletni mieszkańcy  poszczególnych miejscowości w liczbie co najmniej dwudziestu pięciu. 

2. Wniosek  o nadanie  Tytułu „Rolnik Ziemi Kałuszyńskiej dla Niepodległej” podlega zaopiniowaniu  przez Komisję 
Rolnictwa i Gospodarki Rady Miejskiej w Kałuszynie. 

§ 3.  

1. Wniosek o nadanie Tytułu   należy składać do Burmistrza Kałuszyna. 

2. Wniosek o nadanie Tytułu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu  należy złożyć   
w formie pisemnej. 

3. Wraz z wnioskiem  należy złożyć oświadczenie - zgodę kandydata   na przetwarzanie danych osobowych. 

4. Złożenie podpisanego oświadczenia kandydata jest jednoznaczne z akceptacją poniższej klauzuli informacyjnej: 

1) Administratorem przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie Gminy Kałuszyn w związku z przyznaniem 
Tytułu jest Burmistrz Kałuszyna  z siedzibą w Kałuszynie  ul. Pocztowa 1, 05 -    310 Kałuszyn. 

2) W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

–     tel. 25 7576618, email: iod@kaluszyn.pl, lub pisemnie na adres Urzędu. 

3) Dane osobowe kandydata do nadania tytułu przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z nadaniem 
tytułu i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów     prawa. 

4) Dane osobowe kandydata przechowywane będą do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów 
prawa ustawowego lub prawa miejscowego. 

5) Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcie zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 

6) Kandydat do nadania Tytułu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Kandydata narusza przepisy 
ochronnych danych osobowych. 

7) Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. 
W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 
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8) Kandydata dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

9) Administrator nie przekaże danych osobowych kandydata do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowej. 

5. O sposobie rozpatrzenia wniosku Burmistrz informuje wnioskodawcę w terminie 30 dni od daty rozpatrzenia 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

6. wzór oświadczenia o zgodzie kandydata,   stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. 

§ 4.  

1. Dokumentem potwierdzającym nadanie tytułu „Rolnik Ziemi Kałuszyńskiej dla Niepodległej” jest  Dyplom 
„Rolnik Ziemi Kałuszyńskiej dla Niepodległej” oraz pamiątkowa statuetka. 

2. Wręczenia  dyplomu  oraz statuetki dokonują Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz Kałuszyna  podczas 
uroczystości Dożynek Gminno- Parafialnych. 

Wręczenia, o których mowa w § 5 pkt 1 i 2 mogą odbywać się podczas  gminnych obchodów uroczystości 
państwowych  oraz jubileuszowych miasta. 

   

  
 

Burmistrz Kałuszyna 
 
 

Arkadiusz Marcin Czyżewski 
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Załącznik Nr 1 do regulaminu Nr 1/22019 

Burmistrza Kałuszyna 

z dnia 12 sierpnia 2019 r. 

Wniosek o nadanie tytułu „Rolnik Ziemi Kałuszyńskiej dla Niepodległej” 

1. Nazwisko i imię kandydata /kandydatów w przypadku wspólnego prowadzenia gospodarstwa/ 

………………………………………………………………… 

2. Adres zamieszkania i adres prowadzenia gospodarstwa /jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/,  
……………………………………………………………………..………………… 

3. Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………… 

4. Email ………………………………………………………………………………………. 

1) Uzasadnienie wniosku: informacje o osiągnięciach  uzasadniających  nadanie tytułu z uwzględnieniem 
w szczególności  okresu prowadzenia gospodarstwa /podać od którego roku prowadzi samodzielnie 
gospodarstwo/,  wielkości w ha, kierunków prowadzonej działalności rolniczej, wyposażenia, uzyskanych 
nagród, wyróżnień, posiadanych certyfikatów, przynależności do grup producenckich, estetyki obejścia. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Dane wnioskodawcy, w przypadku grupy mieszkańców dane osoby do kontaktu: 

………………………………………………………… 

Imię i nazwisko ………………………………………… 

Adres do kontaktu ……………………………………… 

Tel. ……………………………………………………… 

Złożenie wniosku jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu nadawania tytułu   „ 
Rolnik Ziemi Kałuszyńskiej dla Niepodległej” 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z procesem nadania tytułu 
będącego przedmiotem wniosku.
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Załącznik Nr 2 do regulaminu Nr 1/22019 

Burmistrza Kałuszyna 

z dnia 12 sierpnia 2019 r. 

Zgoda kandydata 

Oświadczam, że w związku ze zgłoszeniem mnie jako kandydata o nadanie tytułu „Rolnik Ziemi 
Kałuszyńskiej dla Niepodległej” 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych we wniosku o nadanie tytułu „Rolnik 
Ziemi Kałuszyńskiej dla Niepodległej ” przez administratora danych osobowych Burmistrza Kałuszyna w celu 
realizacji czynności związanych z nadanym tytułem. 

2. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej: 

1) Administratorem przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie Miejskim Kałuszyn w związku 
z przyznaniem tytułu jest Burmistrz Kałuszyna  z siedzibą w Kałuszynie  ul. Pocztowa 1,  05 -    310 Kałuszyn. 

2) W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 
25 7576618, email: iod@kaluszyn.pl, lub pisemnie na adres Urzędu. 

3) Dane osobowe kandydata do nadania tytułu przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z nadaniem 
tytułu i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

4) Dane osobowe kandydata przechowywane będą do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów 
prawa ustawowego lub prawa miejscowego. 

5) Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcie zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 

6) Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Kandydata narusza przepisy ochronnych danych 
osobowych. 

7) Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. 
W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 

8) Kandydata dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

9) Administrator nie przekaże danych osobowych kandydata do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowej.
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Załącznik Nr 3 do regulaminu Nr 1/22019 

Burmistrza Kałuszyna 

z dnia 12 sierpnia 2019 r. 

 
A K T 

N A D A N I A  T Y T U Ł U 
„Rolnik Ziemi Kałuszyńskiej dla Niepodległej” 

Burmistrz Kałuszyna 
zarządzeniem nr .......... 

z dnia ………………………… 
nadaje 

Panu/Państwu ...................................................................................................................................... 

tytuł 

„Rolnik Ziemi Kałuszyńskiej dla Niepodległej” 

jako wyraz  wyróżnienia i uznania za szczególne osiągnięcia zawodowe 

w dziedzinie rolnictwa 

Kałuszyn,  dnia …………… 

……………….. 

(podpis Burmistrza Kałuszyna)
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