
Załącznik do Uchwały nr 

Rady Powiatu w Kielcach z dnia 

Regulamin zasad i trybu nadawania tytułów 

„Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego" 
i 

„Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego" 

§ 1 .  

1. Tytuł „Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego" nadawany jest osobom, które swoją pracą 

i wybitnymi osiągnięciami przyczyniły się do rozwoju Powiatu Kieleckiego na wielu 

płaszczyznach życia społecznego, gospodarczego lub nauki, sportu i kultury. 

2. Tytuł „Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego" nadawany jest osobom szczególnie 

zaangażowanym na rzecz Powiatu Kieleckiego. Jest wyrazem uznania i wyróżnienia za 

wyjątkowe osiągnięcia dla rozwoju i promocji powiatu, których wymiar wykracza poza granice 

Powiatu Kieleckiego. 

3. Tytuł „Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego" i „Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego" 

nadaje Rada Powiatu w Kielcach w drodze uchwał podejmowanych na wniosek Kapituły. 

§ 2  

1. Z wnioskiem o nadanie tytułów, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 mogą wystąpić: 

1) Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach, 

2) Radni Powiatu w Kielcach w liczbie co najmniej 4, 

3) Komisje Rady Powiatu w Kielcach, 

4) Zarząd Powiatu w Kielcach, 

5) Organizacje społeczne, stowarzyszenia i fundacje działające na terenie Powiatu Kieleckiego. 

2. W uznaniu szczególnych zasług dla Powiatu Kieleckiego tytuły można przyznać pośmiertnie. 

Akt nadania wręcza się członkowi najbliższej rodziny osoby zmarłej. 

3. Wniosek o nadanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego" stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

4. Wniosek o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego" stanowi załącznik 

nr 2 do niniejszego Regulaminu. 



§3 

1. Wnioski o których mowa w § 2 ust. 3 i 4 należy składać do Starostwa Powiatowego 

w Kielcach, w terminie do końca kwietnia każdego roku ( w roku 2021 do dnia 

29 października), liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Kielcach. 

2. Wnioski pod względem formalnym sprawdza komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego 

w Kielcach zajmująca się promocją. 

3. W przypadku stwierdzenia, że wniosek nie spełnia wymogów formalnych wzywa się 

wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez 

rozpatrzenia. 

4. Wnioski po formalnym sprawdzeniu zostają przekazane do Kapituły. 

§4 

1. Kapitułę tworzą: 

1) Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach - jako Przewodniczący Kapituły, 

2) Starosta Kielecki, 

3) Przewodniczący stałych komisji Rady Powiatu w Kielcach, 

2. Kapituła ze swojego grona wybiera zastępcę, który w razie nieobecności Przewodniczącego 

prowadzi obrady. 

§5 

1. Kapituła realizuje zadania związane z opiniowaniem złożonych wniosków w sprawie nadania 

tytułów, a w szczególności: 

1) rozpatrzenie wniosku i przeprowadzenie w razie konieczności postępowania wyjaśniającego 

w przypadku zastrzeżeń do uzasadnienia wniosku, 

2) wydanie opinii złożonego wniosku. 

2. Kapituła opiniuje złożone wnioski w ciągu 30 dni od upływu terminu określonego w § 3 ust. 1. 

3. Akceptacja wniosku zapada większością głosów składu Kapituły. 

4. Zaakceptowany przez Kapitułę wniosek kierowany jest do stałych komisji Rady Powiatu 

w Kielcach celem zaopiniowania. Pozytywne zaopiniowanie wniosku przez większość komisji 

Rady Powiatu w Kielcach upoważnia Przewodniczącego Rady Powiatu do umieszczenia 

stosownego projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w porządku obrad najbliższej sesji. 

5. Projekt Uchwały tworzy komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Kielcach zajmująca 

się promocją powiatu i przedkłada go do Przewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach. 



6. Uchwała w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego" i „Honorowy 

Obywatel Powiatu Kieleckiego" nie podlega publicznej dyskusji na sesji Rady Powiatu 

w Kielcach. 

7. Właściwa komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Kielcach zajmująca się promocją 

prowadzi Księgę: 

1) „Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego", 

2) „Honorowy Obywateli Powiatu Kieleckiego", 

które stanowią ewidencję osób wyróżnionych tymi tytułami. 

8. Księga zawiera tekst uchwały Rady Powiatu w Kielcach o nadaniu tytułu, życiorys osób 

uhonorowanych. 

§ 6  

1. Nadanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego" wiąże się z otrzymaniem aktu nadania 

tytułu „Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego", który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

Regulaminu. 

2. Nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego" wiąże się z otrzymaniem aktu 

nadania tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego", który stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego Regulaminu. 

§7 

Wręczenie aktów nadania tytułów „Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego" i/lub „Honorowy 

Obywatel Powiatu Kieleckiego" dokonuje w imieniu Rady Powiatu w Kielcach Przewodniczący 

i/lub Starosta Kielecki w sposób uroczysty na sesji, podczas świąt państwowych lub ważnych 

uroczystości powiatowych. 

§ 8  

1. Tytuły, o których mowa w § 1 mogą być nadawane danej osobie tylko raz. 

2. Tytuł „ Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego" i /lub „Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego" 

może być nadawany obywatelowi polskiemu lub obcokrajowcowi. 

§9 

Potwierdzeniem nadania tytułów „Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego" i/lub „Honorowy 

Obywatel Powiatu Kieleckiego" jest akt nadania. 



§ 10 

Rada Powiatu w Kielcach może w drodze uchwały pozbawić osoby tytułu, o których mowa 

w § 1 w przypadku: 

1) skazania wyróżnionego na karę pozbawienia praw publicznych, 

2) dopuszczenia się przez wyróżnionego czynu, w następstwie którego stał się niegodny 

tytułu, 

3) stwierdzenia, że nadanie tytułu nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd. 



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Nr rejestru 

WNIOSEK 

O NADANIE TYTUŁU „ZASŁUŻONY DLA POWIATU KIELECKIEGO: 

Dane osoby proponowanej do uhonorowania (osoba, <tórej wniosek dotyczy) 

Imię: Drugie imię: Nazwisko: 

Data urodzenia: Miejsce urodzenia: 

Województwo: Powiat: Gmina: 

Miejscowość: Kod 
pocztowy 

- Poczta: 

Dane kontaktowe Wnioskodawcy 

Imię: Drugie imię: Nazwisko: 

Adres do korespondencji: 

Numer telefonu: Adres e-mail: 

Załączniki: 
1 Szczegółowe uzasadnienie wniosku zawierające opis zasług 

uzasadniających nadanie tytułu 

2 Oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy o wyrażeniu 
zgody na wszczęcie procedury nadania tytułu będącego 
przedmiotem wniosku 

3 inne 

(podpis wnioskodawcy) 

Opinia Kapituły — — 

(data i podpis Przewodniczącego Kapituły) 



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z procedurą nadania tytułu honorowego: 

W związku z realizacją wymogów art. 13 oraz art. 14 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 „RODO"), uprzejmie informujemy, iż: 

a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Kielcach reprezentowane 
przez Starostę Kieleckiego z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce. W przypadku pytań 
dotyczących przetwarzania tych danych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych, pisząc na adres e-mail: iod@powiat.kielce.pl 

b) Przekazane dane osobowe będą przetwarzane ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze, w związku z realizacją zadań publicznych o charakterze 
ponadgminnym w zakresie promocji powiatu, w szczególności nadania honorowych tytułów 
obywatelom powiatu kieleckiego, w związku z udzieloną przez Państwa zgodą; 

c) Podstawą prawną przetwarzania przekazanych danych osobowych jest art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn.zm.) oraz wyrażona 
przez Państwa zgoda; 

d) Podanie przez Państwa danych osobowych na oświadczeniu jest dobrowolne, ale konieczne do 
umożliwienia realizacji zadań z zakresu nadania honorowych tytułów obywatelom powiatu, 
w szczególności tytułu „Zasłużonego dla powiatu kieleckiego" oraz „Honorowego obywatela powiatu 
kieleckiego". Niepodanie danych skutkuje niemożnością otrzymania powyższych honorowych tytułów; 

e) Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych oraz ich 
usunięcia po okresie nie krótszym niż przewidują przepisy prawa, a ze względu, iż podstawą 
przetwarzania jest zgoda, przysługuje Państwu dodatkowo prawo do jej wycofania w dowolnym 
momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

f) Przekazane dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca realizacji wskazanych powyżej 
celów przetwarzania, z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać 
każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa (obowiązek archiwizacji); 

g) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu swoich danych osobowych przez 
Administratora przysługują Państwu prawa wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do Administratora; 

h) Odbiorcami przekazanych danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów 
prawa lub podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub podpisanej umowy 
pomiędzy Administratorem, a podmiotem; 

i) Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu; 

j) Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji 
międzynarodowych. 

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych. 

(data i czytelny podpis składającego oświadczenia) 



Załącznik nr 2 do Regulaminu 

Nr rejestru 

WNIOSEK 

O NADANIE TYTUŁU „HONOROWY OBYWATEL POWIATU KIELECKIEGO: 

Dane osoby proponowanej do uhonorowania (osoba, której wniosek dotyczy) 
Imię: Drugie imię: Nazwisko: 

Data urodzenia: Miejsce urodzenia: 

Województwo: Powiat: Gmina: 
Miejscowość: Kod 

pocztowy 
- Poczta: 

Dane kontaktowe Wnioskodawcy 
Imię: Drugie imię: Nazwisko: 

Adres do korespondencji: 

Numer telefonu: Adres e-mail: 

Załączniki: 
1 Szczegółowe uzasadnienie wniosku zawierające opis zasług 

uzasadniających nadanie tytułu 

2 Oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy o wyrażeniu 
zgody na wszczęcie procedury nadania tytułu będącego 
przedmiotem wniosku 

3 inne 

(podpis wnioskodawcy) 

Opinia Kapituły 

(data i podpis Przewodniczącego Kapituły) 



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z procedurą nadania tytułu honorowego: 

W związku z realizacją wymogów art. 13 oraz art. 14 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 „RODO"), uprzejmie informujemy, iż: 

a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Kielcach reprezentowane 
przez Starostę Kieleckiego z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce. W przypadku pytań 
dotyczących przetwarzania tych danych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych, pisząc na adres e-mail: iod@powiat.kielce.pl 

b) Przekazane dane osobowe będą przetwarzane ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze, w związku z realizacją zadań publicznych o charakterze 
ponadgminnym w zakresie promocji powiatu, w szczególności nadania honorowych tytułów 
obywatelom powiatu kieleckiego, w związku z udzieloną przez Państwa zgodą; 

c) Podstawą prawną przetwarzania przekazanych danych osobowych jest art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn.zm.) oraz wyrażona 
przez Państwa zgoda; 

d) Podanie przez Państwa danych osobowych na oświadczeniu jest dobrowolne, ale konieczne do 
umożliwienia realizacji zadań z zakresu nadania honorowych tytułów obywatelom powiatu, 
w szczególności tytułu „Zasłużonego dla powiatu kieleckiego" oraz „Honorowego obywatela powiatu 
kieleckiego". Niepodanie danych skutkuje niemożnością otrzymania powyższych honorowych tytułów; 

e) Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych oraz ich 
usunięcia po okresie nie krótszym niż przewidują przepisy prawa, a ze względu, iż podstawą 
przetwarzania jest zgoda, przysługuje Państwu dodatkowo prawo do jej wycofania w dowolnym 
momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

f) Przekazane dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca realizacji wskazanych powyżej 
celów przetwarzania, z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać 
każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa (obowiązek archiwizacji); 

g) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu swoich danych osobowych przez 
Administratora przysługują Państwu prawa wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do Administratora; 

h) Odbiorcami przekazanych danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów 
prawa lub podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub podpisanej umowy 
pomiędzy Administratorem, a podmiotem; 

i) Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu; 

j) Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji 
międzynarodowych. 

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych. 

(data i czytelny podpis składającego oświadczenia) 



Załącznik nr 3 do Regulaminu 

O 
POWIAT 

KIELECKI 

AKT NADANIA TYTUŁU 

Rada Powiatu w Kielcach 
nadaje 

Panu(i) 

Tytuł 

„Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego" 



Załącznik nr 4 do Regulaminu 

O 
POWIAT 

KIELECKI 

AKT NADANIA TYTUŁU 

Rada Powiatu w Kielcach 
nadaje 

Panu(i) 

Tytuł 

„Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego" 

Starosta Kielecki 
Przewodniczący 

Rady Powiatu w Kielcach 

Kielce, dnia 


