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Nasz znak: BIP-S.1431.161.2021.MŁ 
UNP: 59844/BIP/-I/21 
 
 

 W odpowiedzi na wniosek złożony drogą elektroniczną w dniu 19.11.2021  
o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001  
o dostępie do informacji publicznej informuję, że w Urzędzie Miasta Szczecin  
nie ma ściśle określonej procedury przyznawania zasłużonemu obywatelowi medalu, 
orderu, odznaczenia, dyplomu lub innego wyróżnienia w związku bezpłatną pomocą 
świadczoną na rzecz ludzi bezdomnych i/lub uzależnionych od substancji 
narkotycznych. 

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 14 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834)  
do właściwości rady gminy należy nadawanie honorowego obywatelstwa gminy, 
natomiast Statut Miasta Szczecina, dostępny pod linkiem: 
http://bip.um.szczecin.pl/files/40BCD86F30C248628CB5A729882FF83A/189_STAT
UT.pdf, ścieżka dostępu: BIP/ Regulaminy/Statut Miasta, przewiduje przyznawanie 
tytułu Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecin. 

Ponadto informuję, że wnioski składać można w Biurze Obsługi Interesantów  
w kancelarii BOI, sala 62, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub wysłać wniosek 
pocztą/kurierem, ewentualnie w sposób elektroniczny na adres 
ekancelaria@um.szczecin.pl, można także skorzystać z Elektronicznej Skrzynki 
Podawczej Urzędu Miasta na platformie ePUAP.     

          Z poważaniem 

Podpisano: Anna Kalina – Dzwonkowska Kierownik Biura BIP 

  

Administrator - Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 informuje 
Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku pozyskiwania 
danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 i 15 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 
osobowych) zwanego RODO.  
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Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin: Dane kontaktowe: Inspektor ochrony danych: 
Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, telefon: 914245702, e-mail: iod@um.szczecin.pl  
Informuję o prawie żądania od Urzędu Miasta Szczecin dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie  
do przenoszenia danych w zakresie uregulowanym w RODO.  
 
Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. 
Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora - Gminy Miasto Szczecin - Urzędu Miasta Szczecin 
zamieszczona jest na stronie BIP, w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”. 
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