
ZARZĄDZENIE NR 318/2020 
BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA 

z dnia 10 lipca 2020 r. 

w sprawie honorowego tytułu "Ambasador Hrubieszowa" 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Honorowy tytuł "Ambasador Hrubieszowa" ustanawia się w celu wyróżnienia osób, instytucji 
i organizacji oraz firm, które poprzez swoją działalność wniosły szczególny wkład w promocję Miasta 
Hrubieszów w kraju lub za granicą. 

§ 2. Regulamin przyznawania honorowego tytułu "Ambasador Hrubieszowa", zwany dalej Regulaminem 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Wzór wniosku zgłoszenia kandydata do honorowego tytułu „Ambasador Hrubieszowa" określa 
załącznik do nr 2 niniejszego Regulaminu. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Burmistrz Miasta 
 
 

Marta Majewska 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 318/2020 

Burmistrza Miasta Hrubieszowa 

z dnia 10 lipca 2020 r. 

Regulamin przyznawania honorowego tytułu "Ambasador Hrubieszowa" 

Rozdział 1. 
Zasady przyznawania honorowego tytułu "Ambasador Hrubieszowa" 

§ 1. Honorowy tytuł „Ambasador Hrubieszowa” przyznaje Burmistrz Miasta Hrubieszowa na wniosek 
Kapituły honorowego tytułu "Ambasador Hrubieszowa", zwanej dalej „Kapitułą". 

§ 2. 1.  Honorowy tytuł „Ambasador Hrubieszowa” nadawany jest raz w roku osobom, instytucjom i  
organizacjom, w tym formalnym i nieformalnym oraz firmom, które poprzez swoją działalność wniosły 
szczególny wkład w promocję Miasta Hrubieszów w kraju lub za granicą, osiągnęły wybitne sukcesy naukowe, 
artystyczne, sportowe, gospodarcze lub w zakresie działalności społecznej.   

2. Tytuł, o którym mowa w ust. 1 nadawany jest oddzielnie w trzech kategoriach: 

1) osoba; 

2) instytucja i organizacja; 

3) firma. 

§ 3. Honorowy tytuł „Ambasador Hrubieszowa”  nadany zostaje dożywotnio, z zastrzeżeniem § 11. 

§ 4. 1.  Ceremonia nadania honorowego tytułu "Ambasador Hrubieszowa" odbywa się podczas uroczystości  
z okazji obchodów rocznicy nadania praw miejskich Miastu Hrubieszów. Termin uroczystości podawany jest 
każdorazowo do publicznej wiadomości w sposób powszechnie przyjęty na terenie Miasta Hrubieszów. 

2. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Burmistrza, ceremonia nadania honorowego tytułu "Ambasador 
Hrubieszowa", o której mowa w ust. 1 może się odbyć w innym terminie. 

§ 5. 1.  Laureat honorowego tytułu "Ambasador Hrubieszowa" otrzymuje okolicznościową statuetkę. 

2. Laureat zostaje ponadto wyróżniony poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Hrubieszów. 

Rozdział 2. 
Kapituła honorowego tytułu "Ambasador Hrubieszowa" 

§ 6. 1.  Kapitułę honorowego tytułu "Ambasador Hrubieszowa" powołuje Burmistrz Hrubieszowa w drodze 
odrębnego zarządzenia. 

2. W skład Kapituły wchodzą: 

1) przewodniczący Kapituły - Zastępca Burmistrza Miasta; 

2) członkowie Kapituły: 

a) Sekretarz Miasta, 

b) Pełnomocnik Burmistrza ds. Młodzieży, 

c) przewodniczący Rady Miejskiej w Hrubieszowie, 

d) przewodniczący Hrubieszowskiej Rady Seniorów, 

e) przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie, 

f) przewodniczący Hrubieszowskiej Rady Sportu, 

g) przewodniczący Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Hrubieszowie, 

h) naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miasta, 

i) naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta, 

j) dyrektor Hrubieszowskiego Domu Kultury, 
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k) dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie, 

l) dyrektor Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Rozdział 3. 
Tryb zgłaszania kandydatów do honorowego tytułu "Ambasador Hrubieszowa" 

§ 7. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatur do honorowego tytułu „Ambasador Hrubieszowa" 
są organizacje, w tym formalne i nieformalne oraz instytucje społeczno-kulturalne, naukowe i gospodarcze 
działające na terenie Miasta Hrubieszów. 

§ 8. 1.  Termin zgłaszania kandydatur do honorowego tytułu "Ambasador Hrubieszowa" upływa z dniem 
31 lipca każdego roku. 

2. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Burmistrza Miasta, termin zgłaszana kandydatur może ulec 
zmianie. 

§ 9. 1.  Zgłoszenia kandydatur do honorowego tytułu "Ambasador Hrubieszowa" przyjmowane są w formie 
wniosku.  

2. Wniosek należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta Hrubieszów lub przesłać na adres Urząd 
Miasta Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 1, 22-500 Hrubieszów. 

3. Zgłoszenia przesyłane w innej formie niż ustalony wzór nie będą rozpatrywane. 

Rozdział 4. 
Tryb wyboru nominowanych do honorowego tytułu "Ambasador Hrubieszowa" 

§ 10. 1.  Kapituła dokonuje wyboru osób, instytucji i organizacji oraz firm nominowanych do honorowego 
tytułu "Ambasador Hrubieszowa" spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty określone w § 7. 

2. Kapituła dokonuje nominacji w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy jej członków, 
zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczny głosów „za” i "przeciw" decydujący głos należy do 
przewodniczącego Komisji. 

3. Kapituła może wyznaczyć maksymalnie po 3 kandydatury w każdej z kategorii, nominowane do 
honorowego tytułu w danym roku. 

4. Wniosek Kapituły o zatwierdzenie nominowanych do honorowego tytułu "Ambasador Hrubieszowa" 
kierowany jest do Burmistrza Miasta nie później niż do 21 sierpnia każdego roku. 

5. Obsługę kancelaryjno-biurową Kapitały zapewnia stanowisko właściwe ds. społecznych w Urzędzie 
Miasta. 

Rozdział 5. 
Tryb odebrania honorowego tytułu "Ambasador Hrubieszowa" 

§ 11. Burmistrz Miasta może z własnej inicjatywy bądź na wniosek Kapituły pozbawić laureata 
honorowego tytułu „Ambasador Hrubieszowa"  w przypadku, gdy osiągnięcia laureata wypracowane zostały 
z naruszenie prawa bądź postawa laureata w sposób oczywisty i bezsporny narusza wizerunek Miasta 
Hrubieszów.

Id: 5EED84F1-EA93-4357-87FB-68EF48770F6E. Podpisany Strona 2



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 318/2020 

Burmistrza Miasta Hrubieszowa 

z dnia 10 lipca 2020 r. 

WNIOSEK 
zgłoszenia kandydata do honorowego tytułu 

„Ambasador Hrubieszowa” 

 

Obowiązkowo należy wypełnić wszystkie pola wniosku. Jeżeli pole nie może zostać wypełnione, należy 
wpisać „nie dotyczy”. 

1. Dane Wnioskodawcy:  
1. Pełna nazwa Podmiotu zgłaszającego 

Kandydata 
 

2. Nr telefonu i adres e-mail  

2. Dane Kandydata do tytułu „Ambasador Hrubieszowa”: * 

kategoria OSOBA* (proszę o zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym i klauzulą zgody) 
1. Imię i nazwisko Kandydata  

  

2. Nr telefonu i adres e-mail 
 

kategoria INSTYTUCJA/ORGANIZACJA 
1. Nazwa instytucji/organizacji 

 

2. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do 
występowania w imieniu instytucji/ 
organizacji 

 

3. Nr telefonu i adres e-mail 
 

kategoria FIRMA 
1. Nazwa firmy 

 

2. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do 
występowania w imieniu firmy  

3. Nr telefonu i adres e-mail 
 

3. Szczegółowe uzasadnienie kandydatury (notka biograficzna, udokumentowana charakterystyka 
osiągnięć, za które ma być przyznany tytuł, itp.): 
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Uzasadnienie nie więcej niż 1800 znaków. 

 
 
 

4. Oświadczenia: 

 
1) Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania honorowego tytułu „Ambasador 
Hrubieszowa”, a informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. 
 

......................................... 
Miejscowość 

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

Data 

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

Podpis Wnioskodawcy 
 
2) Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania honorowego tytułu „Ambasador 
Hrubieszowa”, a informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. 
 

........................................ 
Miejscowość 

 
……………….................... 

Data 

 
…………………............................. 

Podpis Kandydata/ Podpis osoby lub osoby 
upoważnionej  

do występowania w imieniu 
Kandydata/Podmiotu, jeżeli nie jest  

on osobą fizyczną i nie posiada osobowości 
prawnej 

 
3) Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam zgodę na zgłoszenie kandydatury do honorowego tytułu „Ambasador 
Hrubieszowa”  
 

......................................... 
Miejscowość 

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

Data 

 
............................................................ 
Podpis osoby lub osoby upoważnionej  

do występowania w imieniu 
Kandydata/Podmiotu, jeżeli nie jest  

on osobą fizyczną i nie posiada osobowości 
prawnej  

*Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 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) zwane dalej „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest Gmina Miejska 
Hrubieszów reprezentowana przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa z siedzibą przy ul. mjr. Henryka 
Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów, www.miasto.hrubieszow.pl. 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można 
skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 
z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem można się kontaktować pod adresem: 
Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów (adres e-mail: 
iod@miasto.hrubieszow.pl). 

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań publicznych przez administratora lub 
sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi tj. art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku 
z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz zgoda na przetwarzanie 
wizerunku. 

4. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia procedury przyznania przez Burmistrza 
Miasta Hrubieszowa honorowego tytułu „Ambasador Hrubieszowa” osobom, instytucjom i organizacjom oraz 
firmom, które poprzez swoją działalność wniosły szczególny wkład w promocję Miasta Hrubieszów w kraju 
lub za granicą: osiągnęły wybitne sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe, gospodarcze lub w zakresie 
działalności społecznej. Ponadto dane będą przetwarzane w późniejszej promocji Miasta Hrubieszów. 
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5. Dane w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej oraz profilach w mediach 
społecznościowych Urzędu Miasta Hrubieszów. Podczas wręczania statuetki na uroczystości z udziałem Gminy 
Miejskiej Hrubieszów będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na 
których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe. 

6. Dane mogą być udostępnione podmiotom, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz 
podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu Miasta Hrubieszów. 

7. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi 
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych. 

8. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu a także prawo do przenoszenia danych oraz 
w przypadku zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 
w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia 
procedury oraz promocji wydarzenia. 

*Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
laureata honorowego tytułu „Ambasador Hrubieszowa”  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Miejską Hrubieszów z siedzibą przy ul. mjr. Henryka 
Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów, mojego wizerunku zarejestrowanego na zdjęciach i filmach 
wykonanych podczas wydarzeń związanych z przyznaniem honorowego tytułu „Ambasador Hrubieszowa” 
oraz nieodpłatne wykorzystanie przez Administratora mojego wizerunku poprzez umieszczenie tych zdjęć, 
filmów na stronie internetowej Administratora, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie 
w celach promocji i działań marketingowych podejmowanych przez Administratora. 

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

(miejscowość, data)       (podpis Kandydata) 

Niewyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku nie skutkuje odrzuceniem wniosku o przyznanie 
honorowego tytułu „Ambasador Hrubieszowa”. 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
osoby, która w imieniu laureata honorowego tytułu „Ambasador Hrubieszowa”  

będzie odbierała statuetkę na uroczystości z udziałem Gminy Miejskiej Hrubieszów 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Miejską Hrubieszów z siedzibą przy ul. mjr. Henryka 
Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów, mojego wizerunku zarejestrowanego na zdjęciach i filmach 
wykonanych podczas wydarzeń związanych z przyznaniem honorowego tytułu „Ambasador Hrubieszowa” 
oraz nieodpłatne wykorzystanie przez Administratora mojego wizerunku poprzez umieszczenie tych zdjęć, 
filmów na stronie internetowej Administratora, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie 
w celach promocji i działań marketingowych podejmowanych przez Administratora. 

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

(miejscowość, data)       (podpis) 

Niewyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku nie skutkuje odrzuceniem wniosku o przyznanie 
honorowego tytułu „Ambasador Hrubieszowa”.
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