
ZARZĄDZENIE NR 0050-118/2021 
BURMISTRZA MIASTA IŁAWY 

z dnia 10 listopada 2021 r. 

w sprawie Nagrody Burmistrza Miasta Iławy „Bratnia Dłoń” na rok 2021 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)., zarządzam 
co następuje: 

§ 1. Ustanawia się Nagrodę Burmistrza Miasta Iławy „Bratnia Dłoń” przyznawaną za szczególne osiągnięcia w działalności na 
rzecz osób z niepełnosprawnościami, zwaną dalej „Nagrodą”. 

§ 2. Tryb i zasady przyznawania Nagrody o której mowa w § 1 określa Regulamin przyznawania Nagrody Burmistrza Miasta 
Iławy „Bratnia Dłoń” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Wzór wniosku o przyznanie Nagrody stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Wzór statuetki „Bratnia Dłoń” – Nagrody Burmistrza Miasta Iławy określa Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050-118/2021 

Burmistrza Miasta Iławy 

z dnia 10 listopada 2021 r. 

Regulamin przyznawania  Nagrody Burmistrza Miasta Iławy „Bratnia Dłoń” 

§ 1. Nagroda Burmistrza Miasta Iławy „Bratnia Dłoń”, zwana dalej „Nagrodą”, jest przyznawana za szczególne osiągnięcia w 
działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta Iława. Każdego roku przyznaje się od jednej do trzech Nagród 
Burmistrza Miasta Iławy. Nagrody mogą być przyznane indywidualnie lub zespołowo (np. organizacji pozarządowej,instytucje). 

§ 2. Nagroda ma charakter rzeczowy w postaci statuetki i dyplomu. Nagroda może być przyznana tej samej osobie/zespołowi 
nie częściej niż raz na trzy lata. Za całokształt pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami przyznaje się Złotą Statuetkę „Bratnia 
Dłoń”. Jest to nagroda przyznawana tylko jeden raz osobie lub zespołowi. 

§ 3. Burmistrz Miasta Iławy może przyznać Nagrodę z inicjatywy własnej lub na wniosek: 

1) organów administracji samorządowej miasta Iławy; 

2) instytucji z terenu miasta Iława; 

3) organizacji pozarządowych; 

4) osób indywidualnych i grup formalnych; 

5) Pełnomocnika Burmistrza ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Iławie. 

§ 4. Wniosek o przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta Iławy „Bratnia Dłoń” powinien zawierać: 

1) dane kandydata: imię i nazwisko / nazwę kandydata do Nagrody, dokładny adres, telefon kontaktowy; 

2) dane wnioskodawcy: nazwę wnioskodawcy, dokładny adres, telefon kontaktowy; 

3) informację o szczególnych osiągnięciach lub informację dotyczącą całokształtu dotychczasowej działalności na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami, za które  Nagroda ma być przyznana; 

4) uzasadnienie wniosku 

5) datę oraz podpis wnioskodawcy; 

6) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych  RODO. 

§ 5. Wniosek należy przekazać osobiście do Kancelarii Urzędu Miasta Iławy w terminie do 23 listopada 2021 r. W razie 
stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich uzupełnienia w terminie 3 dni od dnia powiadomienia. 
Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) złożenia po terminie; 

2) wycofania przez wnioskodawcę; 

3) braków formalnych, jeżeli nie uzupełniono ich w terminie. 

§ 6. Nagrodę przyznaje Burmistrz Miasta Iławy po zaopiniowaniu wniosku przez Zespół Konsultacyjny ds. Osób 
Niepełnosprawnych, zwany dalej zespołem. Zespół opiniuje wnioski w oparciu o następujące kryteria: 

1) wpływ działalności osoby/zespołu na  poprawę jakości życia osób  z niepełnosprawnościami; 

2) innowacyjność działań; 

3) cykliczność działań; 

4) ukierunkowanie działania na pomoc i wsparcie  osobom z niepełnosprawnościami; 

5) rangę osiągnięć. 

§ 7. Decyzje Zespołu podejmowane są w głosowaniu jawnym, większością głosów obecnych na posiedzeniu członków 
Zespołu. Członkowie Zespołu pełnią swoje funkcje społecznie. 

§ 8. Nagrody będą wręczane w Urzędzie Miasta Iławy z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, który 
odbędzie się w dniu 6 grudnia 2021 r. 

§ 9. Obsługę administracyjną konkursu nagród prowadzi Pełnomocnik Burmistrza ds. Osób Starszych  i Niepełnosprawnych 
w Iławie.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050-118/2021 

Burmistrza Miasta Iławy 

z dnia 10 listopada 2021 r. 

Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta Iławy „Bratnia Dłoń” 

Dane kandydata: 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………. 

Nazwa zespołu / kandydata do nagrody: ………………………………………….. 

Dokładny adres: ……………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………….. 

Dane wnioskodawcy: 

Nazwa wnioskodawcy: ……………………………………………………………….. 

Dokładny adres: ………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………….. 

Informacje o szczególnych osiągnięciach, całokształcie dotychczasowej działalności na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami, za które ma być przyznana nagroda: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 

Uzasadnienie wniosku: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

5. RODO dane osobowe Kandydata 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie  z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach Przeprowadzenia Konkursu Nagrody Bratnia Dłoń 2021 

……………………………….. 

       (data, podpis) 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Urząd Miasta Iława. Zgodnie z Rozporządzeniem 
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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: 

᠆ żądania dostępu do danych osobowych; 

᠆ sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

᠆ wniesienia sprzeciwu; 

᠆ cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

᠆ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego. 

       …………………………….. 

Data i podpis kandydata 

6. RODO – dane osobowe Wnioskodawcy 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie  z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach Przeprowadzenia Konkursu Nagrody Bratnia Dłoń 2021 

……………………………….. 

     (data, podpis) 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Urząd Miasta Iława. Zgodnie z Rozporządzeniem 
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), (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) osobie, której dane dotyczą 
przysługuje prawo: 

᠆ żądania dostępu do danych osobowych; 

᠆ sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

᠆ wniesienia sprzeciwu; 

᠆ cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

᠆ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego.  

       …………………………. 

data i podpis Kandydata
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050-118/2021 

Burmistrza Miasta Iławy 

z dnia 10 listopada 2021 r. 

Wzór Złota Statuetka oraz Nagroda Burmistrza Miasta Iławy „Bratnia Dłoń” 
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