
ZARZĄDZENIE NR 215/2020 
PREZYDENTA MIASTA SIERADZA 

z dnia 6 października 2020 r. 

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia Plebiscytu „Sieradzki Wolontariusz Roku 2020”  oraz 

powołania Kapituły Plebiscytu 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 

poz.713 i 1378) oraz Uchwały Nr XVII/122/2019 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie 

przyjęcia „Programu współpracy gminy miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”, zarządza się, co następuje; 

§ 1. Ogłasza się  Plebiscyt pn. „Sieradzki Wolontariusz Roku 2020”. 

§ 2. Treść regulaminu Plebiscytu stanowi załącznik do zarządzenia. 

§ 3. Powołuje się Kapitułę Plebiscytu w składzie: 

᠆ Jadwiga Maciejewska - przewodniczący Kapituły; 

᠆ Agnieszka Cieślak - członek; 

᠆ Tomasz Węziak- członek; 

᠆ Iwona Kunce - członek. 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

   

  
 

Prezydent Miasta Sieradza 
 
 

Paweł Osiewała 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 215/2020

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 6 października 2020 r.

REGULAMIN PLEBISCYTU

„SIERADZKI WOLONATRIUSZ ROKU 2020”

§ 1. CELE PLEBISCYTU

1. Celami Plebiscytu są:

1) promowanie wzorowych postaw wolontariuszy;

2) zachęcanie osób do idei wolontariatu.

§ 2. ORGANIZATOR PLEBISCYTU

Plebiscyt pn. „Sieradzki Wolontariusz Roku 2020”organizowany jest przez Prezydenta Miasta Sieradza.

§ 3. ADRESACI PLEBISCYTU

Plebiscyt kierowany jest do osób fizycznych, organizacji pozarządowych i instytucji z terenu miasta Sieradza

współpracujących z wolontariuszami.

§ 4. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Zgłoszonym do Plebiscytu może być wolontariusz w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 i 2020) tj. osoba fizyczna wykonująca

świadczenia ochotniczo i bez wynagrodzenia w dowolnym obszarze życia społecznego na rzecz mieszkańców

Sieradza, w szczególności oferująca pomoc na rzecz innych osób, organizacji pozarządowych w zakresie ich

działalności pożytku publicznego lub wspierania inicjatyw lokalnych oraz działań na rzecz rozwoju miasta Sieradza.

2. Zgłoszony wolontariusz musi wyróżniać się w pracy swoim zaangażowaniem i postawą.

3. Zgłoszeń do Plebiscytu mogą dokonywać:

1) organizacje pozarządowe działające na terenie Sieradza lub na rzecz jego mieszkańców;

2) instytucje z terenu miasta Sieradza;

3) osoby fizyczne.

4. Zgłoszenie do Plebiscytu nie jest równoznaczne z przyznaniem tytułu.

5. Zgłoszeń do Plebiscytu dokonywać należy w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym

stanowiącym załącznik do Regulaminu. Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Miasta Sieradza w Biurze Obsługi

Klienta lub przesłać na adres: Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz.

6. Udział w Plebiscycie wymaga pisemnej zgody kandydata na formularzu zgłoszeniowym.

7. Jeden zgłaszający może zgłosić maksymalnie dwóch kandydatów.

§ 5. TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO PLEBISCYTU
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Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 06.11.2020 r. - O zachowaniu terminu do złożenia

zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Sieradza.

§ 6. KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ

Przy ocenie zgłoszonych kandydatów brana będzie pod uwagę wartość merytoryczna działań podejmowanych

przez wolontariusza.

§ 7. TRYB PRZYZNAWANIA TYTUŁU

1. Kapituła Plebiscytu powołana przez Prezydenta Miasta Sieradza dokona oceny nadesłanych zgłoszeń

oraz wybierze laureatów do tytułu „ Sieradzki Wolontariusz Roku 2020”.

2. Kapituła może przyznać tytuł „Honorowy Wolontariusz" za całokształt działalności na rzecz innych, po

uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody na uhoronowanie powyższym tytułem.

3. W kategorii, o której mowa w ust. 2 Kapituła przyznaje jeden tytuł.

4. Organizacje pozarządowe i instytucje z terenu miasta Sieradza współpracujące z wolontariuszami mogą

wskazywać kandydatów do powyższego tytułu przewodniczącemu Kapituły, jednocześnie ze zgłoszeniem do

Plebiscytu.

5. Tytuł „Sieradzki Wolontariusz Roku 2020” oraz tytuł „Honorowy Wolontariusz” mają charakter

honorowy i nie wiążą się z gratyfikacją finansową.

6. Osoby uhonorowane nie ponoszą żadnych kosztów finansowych związanych z otrzymaniem tytułu.

§ 8. ROZSTRZYGNIĘCIE PLEBISCYTU

1. Rozstrzygnięcie Plebiscytu nastąpi w terminie do dnia 04.12.2020 r.

2. Osoby, którym przyznano tytuł określone w §7 zostaną uhonorowane przez Prezydenta Miasta Sieradza

podczas specjalnej uroczystości, a ich nazwiska podane zostaną do publicznej wiadomości.

3. Uczestnictwo w uroczystości jest równoznaczne ze zgodą osoby uhonorowanej na rozpowszechnianie jej

wizerunku.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach dotyczących zasad i trybu przyznawania tytułów, nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem

decyduje Kapituła Plebiscytu, od której decyzji nie przewiduje się odwołań.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 215/2020 

Prezydenta Miasta Sieradza 

z dnia 6 października 2020 r. 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 

Nazwa i adres zgłaszającego 

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

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

Telefon do kontaktu 

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

Adres  mailowy 

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

Imię i nazwisko osoby zgłaszanej do plebiscytu „Sieradzki Wolontariusz Roku 2020”   

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

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

Opis działań realizowanych przez Wolontariusza  w roku 2020 

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

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

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

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

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

Sieradz, dnia ...........................      ….................................................                            

                 podpis 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do udziału w plebiscycie „Sieradzki Wolontariusz 

Roku 2020”. 

W związku z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, potwierdzam 

dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, w postaci imienia i nazwiska, miejsca 

prowadzenia działalności społecznej w celu udziału w plebiscycie  „Sieradzki Wolontariusz Roku 2020”  oraz 

wizerunku utrwalanego na zdjęciach, filmach rejestrowanych w ramach plebiscytu, w celu zamieszczenia na stronie 

internetowej oraz w innych publikacjach Organizatora. 

Sieradz, dnia ...........................      ….................................................                            

                 podpis 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych udzielana na podstawie art. 13 ust. 1 RODO - 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

᠆ Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Sieradz, pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, 

reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sieradza. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@umsieradz.pl 

᠆ Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 pkt a) – zgoda osoby, której dane dotyczą. 

᠆ Celem przetwarzania danych objętych zgodą jest udział w plebiscycie „Sieradzki Wolontariusz Roku” oraz 

umieszczenie informacji o jego organizacji 

᠆ Zakres przetwarzanych przez administratora danych obejmuje: dane personalne, miejsce prowadzenia działalności 

społecznej oraz wizerunek utrwalony na zdjęciach i filmach. 

᠆ Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia plebiscytu. 

᠆ Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty i osoby działające z polecenia administratora. 

᠆ Zgoda na przetwarzanie może być w dowolnym momencie cofnięta. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. 

᠆ Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. 

᠆ W określonych przepisami sytuacjach można żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także wnieść 

sprzeciw wobec przetwarzania danych. 

᠆ W sytuacji naruszenia przepisów, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

         

    

Formularz należy przesłać/przekazać do Urzędu Miasta Sieradza do dnia 06.11.2020 r. 

O zachowaniu terminu do złożenia zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Sieradza.
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