
 
FORMULARZ KONSULTACJI 

 

w sprawie zmiany statutów sołectw: Bohdan, Borsukówka, Chraboły, Dobrzyniewo Duże, 

Dobrzyniewo Kościelne, Dobrzyniewo Fabryczne, Fasty, Gniła, Jaworówka, Kobuzie, Kopisk, 

Kozińce, Krynice, Kulikówka, Leńce, Letniki, Nowosiółki, Nowe Aleksandrowo, Obrubniki, 

Ogrodniki, Podleńce, Pogorzałki, Ponikła, Rybaki, Szaciły, Zalesie. 

 

Imię i nazwisko ........................................................................................................................................  

Adres zamieszkania ................................................................................................................................  

Nr tel. (dane nieobowiązkowe). ……………………………………………………………………….  

Adres poczty elektronicznej (dane nieobowiązkowe).: ………………………………………………  

Data zgłoszenia 

……………………………… 

Zapis w uchwale 

obowiązującej 

Proponowana zmiana ze 

wskazanie §, ust, pkt, litera, 

tiret 

Uzasadnienie 

§ 5 ust.3. Kadencja Sołtysa  

i Rady Sołeckiej oraz innych 

organów powołanych przez 

Zebranie Wiejskie trwa 4 lata  

i wygasa po upływie  

3 miesięcy od upływu kadencji 

Rady Gminy 

§ 5 ust.3 Kadencja sołtysa 

 i rady sołeckiej pokrywa się  

z kadencją Rady Gminy 

 i kończy się z chwilą wyboru 

nowych organów sołectwa.  

Wybory sołtysa i rady sołeckiej 

zarządza Wójt Gminy w ciągu 

3 miesięcy od ogłoszenia 

wyników wyborów do rady 

gminy przez Państwową 

Komisję Wyborczą  

w Dzienniku Ustaw 

Należy dokonać sprecyzowania 

zapisów § 5 ust.3 ze względu 

 na przedłużenie kadencji 

organów jednostek samorządu 

terytorialnego na mocy ustawy  

z dnia 29 września 2022 r. o 

przedłużeniu kadencji organów 

jednostek samorządu 

terytorialnego.  

 

 

   

 
 Czy jesteś za wprowadzeniem zmiany w statutach wyżej wymienionych sołectw Gminy 

Dobrzyniewo Duże?  

 

 

 

 

 

                     TAK                                                                                                               NIE  

 

 

INFORMACJA Wyrażenie stanowiska następuje poprzez postawienie znaku „x” w kratce przy właściwej 

odpowiedzi. Postawienie dwóch znaków „x” albo niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje 

nieważność głosu.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: adres e-mail, numer telefonu.  

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach.  

 

 

………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



 

Klauzula informacyjna.  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) dalej RODO 

informuję, że:  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Dobrzyniewo Duże z siedzibą w 
Dobrzyniewie Dużym przy ulicy Białostockiej 25 reprezentowana przez Wójta.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@eterneco.eu lub 
pisemnie na adres Administratora danych.  

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie 

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały Nr XV/82/11 Rady Gminy Dobrzyniewo 

Duże z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z 

mieszkańcami gminy Dobrzyniewo Duże w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie 

projektu statusu sołectwa. W zakresie w jakim podanie danych nie jest obowiązkowe (numer telefonu, 

adres e-mail), dane przetwarzane będą w oparciu o zgodę, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które będą przetwarzały Pana/Pani dane 

osobowe w imieniu Administratora na postawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych (tj. podmioty przetwarzające).  

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie 

art. 15 RODO oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo do: sprostowania 

danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, usunięcia danych, na postawie art. 17 RODO, w 

sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 

przepisu prawa lub w ramach sprawowanej władzy publicznej, ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, na podstawie art. 18 RODO, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO. Wycofanie zgody nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem  

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pana/Pani danych osobowych narusza 

przepisy RODO przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

8. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu profilowaniu.  

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim 
Obszarem Gospodarczym.  

10. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest niezbędne do przeprowadzenia konsultacji 

społecznych. W zakresie numer telefonu/ adres e-mail jest dobrowolne.  

 


