
Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania tytułu „Honorowy 
Obywatel Gminy Jakubów”  
oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Jakubów” 

 
WNIOSEK O NADANIE TYTUŁU „ZASŁUŻONY DLA  GMINY JAKUBÓW” 

 
I.Wnioskodawca(y)   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (pełna nazwa podmiotu zgłaszającego, imię i nazwisko przedstawiciela do kontaktu, adres do korespondencji, dodatkowo 
można podać nr telefonu) 
 

II. Dane kandydata do tytułu: 
1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………………………….. 
3.Miejsce zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4.Obecnie wykonywany zawód,  
zajmowane stanowisko lub funkcja ……………………………………………………………………………………….. 
 
III. Charakterystyka kandydata z uwzględnieniem zasług uzasadniających przyznanie tej 
godności: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
            ………………………………………………………….. 
      (podpis przedstawiciela podmiotu zgłaszającego kandydata) 

IV. Oświadczenia 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji postępowania o przyznanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Jakubów” zgodnie                                    
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 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.U.UE.L.119 z 4.05.2016 r.) zwanym dalej 
„Rozporządzeniem RODO” oraz ustawą z dni 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 
 
 
…………………………………………………………………..   ……………………………………… 
                              (miejscowość i data)                 podpis wnioskodawcy 



 

Wyrażenie woli kandydata: 
1.Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury do wyróżnienia i otrzymania tytułu 
„Zasłużony dla Gminy Jakubów”; 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji postępowania o przyznanie tytułu „Zasłużonego dla Gminy Jakubów” zgodnie                             
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 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.U.UE.L.119 z 4.05.2016 r.) zwanym dalej 
„Rozporządzeniem RODO” oraz ustawą z dni 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 
3.Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem przyznawania tytułu „Honorowy obywatel 
Gminy Jakubów oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Jakubów”. 
 
 
…………………………………………………………………..   ……………………………………… 
                              (miejscowość i data)                    podpis kandydata 
 

 
 
V. Opinia Kapituły: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………..   ……………………………………… 
                              (miejscowość i data)                 podpis członków Kapituły 

Załączniki: 
1) Wykaz osób zgłaszających (jeżeli wniosek składany jest przez grupę mieszkańców, 

posiadających czynne i bierne prawo wyborcze). 
2) Uchwała odpowiedniego organu wnioskującego wskazująca osoby reprezentujące 

(jeżeli wnioskodawcą są organizacje społeczne lub polityczne) 
 
 


