WÓJT GMINY JABLONNA
OS-110 Jabłonna
ul. Modlińska 152

ZARZĄDZENIE NR 50/2019
WÓJTA GMINY JABLONNA

z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie wyborów

Sołtysów

oraz

członków

Rad Soleckich w Gminie

Jabłonna,

Na podstawi e art.30 ust. I ustawy zdnia 08marca 1990r osamorządzie gminnym (t.j. z20 18r ,
poz. 994 z późno zm) oraz Uchwały Nr Vl/89/2019 r. Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 marca 2019r.
w sprawie: ustalenia terminów zebrań wiejskich w celu wyboru Sołtysów i Rad Soleckich.
Zarządzam się

§ 1. W

co

następuje:

zw iązku

z wy borami sołtysów oraz członków rad soł eckich zarządzonych przez Radę Gminy
Nr Vl/89/20 19 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 marca 2019r. ustala się kalendarz wyborczy
dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, stanowi ący załącznik Nr I do

Jabłonna Uchwałą
określający

zarządzen ia.

§ 2. Wyznacza się pracowników Biura Rady Gminy jako osoby uprawnione do przyjmowania
kandydatów na sołtysów oraz członków rad soleckich.

zgłoszel\

§ 3. Ustala s ię wzory formularzy:
I . Zgłosze nia kandydata na sołtysa - w brzmieniu

2.
w

Oświadczenie

zał ączeniu

3.

w załączniku Nr 2 do

o wyrażeniu zgody na kandydowanie na

Nr 3 do

Zgłosze nia

określonym

sołtysa

-

\V

Zarządzenia;

brzmieniu

określonym

Zarządzenia;

kandydata na

członka

rady

sołecki ej

- w brzmieniu

okreś lonym

w załączniku Nr 4 do

Zarządzenia;

4.

Oświadczenie

okreś l onym

w

o wyrażeni u zgody na kandydowanie na
Nr 5 do Zarządzeni a;

5. Wykazu osób popierających zgłoszenie na
w załączniku Nr 6 i 7 do Zarządzeni a.

§ 4. Ustala

członka

rady

sołeckiej

- w brzmieniu

za lączen iu

się

l . w wyborach

wzory kart do
sołtysów

sołtysa

- w brzmieniu

zarządzenia

sołeckiej

- w brzmieniu

określonym

głosowan ia:
określonym

w

2. w wyborac h członków rady soleckiej - w brzmieniu

§ 5. Wykonanie

i członka rady

załączniku

Nr 8 do

określonym

Zarządzenia.

w załączniku Nr 9 do

Zarządzenia.

powierza się Zastepcy Wójta.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życ ie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na
tablicach ogłoszeń solectw oraz na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Jabłonna.
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Strona I

Załącznik

Nr I do zarządzenia Nr 50/2019

Wójta Gminy Jablonna
z dnia 26 marca 2019 r.
KALENDARZ WYBORCZY
Wybory sołtysów i rad soleckich na VIII kadencję 2018-2023
L.p.
l.

2.

Treść czynności

do dnia
26 marca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości Uchwały Rady
Gminy Jabłonna Nr VI/89/2019 z dnia 25 marca
2019 roku w sprawie ustalenia terminów zebrań
wiejskich w celu wyboru Sołtysów 1 Rad
Soleckich
Przyjmowanie przez Biuro Rady Gminy zgłoszeń Wólka Górska
kandydatów na sohysa 1 na członków rad Boża Wo la
sołeckich.
Janówek Drugi
Dąbrowa Chotomowska
Jabłonna

3.

Suchocin
Trzciany
Rajszew
Chotomów
Chotomów Północny
Skierdy
Podanie do publicznej wiadomości ogłoszenia Wólka Górska
Wójta Gminy o zarejestrowanych kandydatach na Boża Wola
sohysów oraz na członków rad sołeckich,
Janówek Drugi
zawierających dane o kandydatach.
Dąbrowa Chotomowska
Jabłonna

5.

Przygotowanie kart do głosowania, spisów
wyborców i pozostałych materiałów wyborczych

Suchocin
Trzciany
Rajszew
Chotomów
Chotomów Północny
Skierdy
Wólka Górska
Boża Wola
Janówek Drugi
Dąbrowa Chotomowska
Jabłonna

Suchocin
Trzciany
Rajszew
Chotomów
Chotomów Północny
Id : IOECF558-2820-493A-8D82-EI3C7D7E82FD.

Prąjęly

l kwietnia 2019 r.
l kwietnia 2019 r.
2 kwietnia 2019 r.
3 kwietnia 2019 r.
5 kwietnia 2019 r.
12 kwietnia 2019 r.
15 kwietnia 2019 r.
30 kwietnia 2019 r.
2 maja 2019 r.
6 maja 2019 r.
8 maja 20 19 r.
2 kwietnia 20 19 r.
3 kwietnia 2019 r.
4 kwietnia 2019 r.
5 kwietnia 2019 r.
5 kwietnia 2019 r.
15 kwietnia 2019 r.
16 kwietnia 2019 r.
2 maja 2019 r.
6 maja 2019 r.
8 maja 2019 r.
10 maja 20 19 r.
10 kwietnia 2019 r.
11 kwietnia 20 19 r.
12 kwietnia 2019 r.
13 kwietnia 2019 r.
15 kwietnia 2019 r.
23 kwietnia 20 19 r.
24 kwietnia 2019 r.
II maja 2019 r.
13 maja 20 1 r.
16 maja 20 ~

#>~ Slro& 1

6.

Glosowanie

Skierdy
Wólka Górska
Boża Wola
Janówek Druj!i
Dąbrowa Chotomowska
Jabłonna

Suchocin
Trzciany
Rajszew
Chotomów
Chotomów Północny
Skierdy

18 maja 20 I 9 r.
10 kwietnia 20 I9 r.
II kwietnia 20 I 9 r.
12 kwietnia 20 I 9 r.
13 kwietnia 20 I 9 r.
15 kwietnia 20 I 9 r.
23 kwietnia 20 I 9 r.
24 kwietnia 20 I9 r.
II maja 20 19 r.
13 maja 2019 r.
16 maja 20 I9 r.
18 mala 20 I9 r.

~
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Strona 2

Załącznik

Nr 2 do

zarządzenia

Nr 50/2019

Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 26 marca 2019 r.
ZGŁOSZENIE

w wyborach
zgodnie z
Ja

niżej

Uchwałą

KANDYDATA na

zarządzonych

na

SOŁTYSA

dzień

WSI

2019 roku

Nr VI/89/20 19 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 marca 2019 r.

podpisany/a

(imię

i nazwisko osoby

zgłaszającej)

(adres zam ieszkania)

(PESEL)
zgłaszam

kandydata na

sołtysa

(imię

i nazwisko kandydata na

sołtysa)

(adres zamieszkania)

(wiek)

(miejscowość

(czytelnie

i data)

imię

i nazwisko osoby

dokonującej

zgłoszenia)

Do
l)

zgłoszenia załączam:

oświadczenie

zgłaszanego

kandydata o

wyrażeniu

zgody na kandydowanie oraz posiadaniu prawa

wybieralności.

2)

listę zawierającą

_ _ _ _ _ podpisów

popierających

kandydata.

Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 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. Urz. UE L 119, s. I) (dalej: RODO), informuję, że:
I) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jablonna, ul. Modlińska 152, OS110 Jabłonna na podstawie obowiązujących przepisów prawa jest Wójt Gminy Jabłonna.
2) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. l lit. c) RODO w związku art. 35 ust.3 oraz
36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z poźn.zm.).

•

wY'
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3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do real izacji ce lów określonyc h
w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wy maganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
4) W

związku

z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 2 odbiorcami danych osobowych
organy wł adzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania pubłiczne ł ub działające na
zł ece ni e organów władzy publicznej , w zak resie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
ob owiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem
Gminy Jabłonna przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy J abłonna.
m ogą być:

5) Pos iada Pani/Pan dostęp do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do
żądan ia sprostowani a danych osobowych, prawo do żądania us unięcia danyc h osobowych, prawo do
żądania ograniczenia przetwarzani a danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danycl1.
6) W przypadku powzięcia informacj i o niezgod nym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gm iny Jabłon na
PanilPana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj . Prezesa Urzędu Ochrony Danyc h Osobowych.
7) Pani/Pana dane osobowe nie
profilowania.

będą

przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym

8) Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych iod@j ablonna.pl ,
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Przyjęty

również

w fonn ie

Zalącznik Nr

Wójta Gminy

3 do

zarządzenia

Nr 50/20 I 9

Jabłonna

z dnia 26 marca 2019 r.
OŚWIADCZENIE

O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE na SOLTYSA WSI

Ja

niżej

podpisany/a

(imię

i nazwisko kandydata na soltysa)

(adres zamieszkania)

(PESEL)
oświadczam,

Niniejszym
Jabłonna

w wyborach

i oświadczam,

(miejscowość

iż

że

zarządzonych

wyrażam

na

dzień

zgodę

na

kandydowanie

soltysa

solectwa
Gminna

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

posiadam prawa wyborcze i stale zamieszkuję na terenie w/w

i data)

na

(czytelnie

imię

sołectwa.

i nazwisko kandydata n soltysa)

Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20 I 6/679 z dnia
27.04.20 ł6 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. Urz. UE L I 19, s. I) (dalej: RODO), informuję, że:
l) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzęd zi e Gminy Jablonna, ul. Modlińska 152, 05I łO Jablonna na podstawie obowiązujących przepisów prawa jest Wójt Gminy Jablonna.
2) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. I lit. c) RODO w związku art. 35 ust.3 oraz
36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z poźn.zm.).
3) PanilPana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ce lów okreś l o nyc h
w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wy magan ym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
4) W

związku

z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 2 odbiorcami danych osobowych
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub dzialające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wy nikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem
Gminy Jabłonna przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Jablonna.
mogą być:

5) Posiada Pani/Pan dostęp do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do
żądania sprostowania danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo sprzeciwu wo bec przetwarzania danych.
6) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Jablonna
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczeg
wlaściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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7) Pani/Pana dane osobowe nie
profilowania.

będą

przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym

8) Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych iod@jablonna.pl

Id:
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,

również

w formie

Załącznik

Nr 4 do

Wójta Gminy

zarządzenia

Nr 50/2019

Jabłonna

z dnia 26 marca 2019 r.
ZGŁOSZENIE

KANDYDAT A na

w wyborach
zgodnie z

Ja

niżej

Uchwałą

CZŁONKA

zarządzonych

na

RADY

SOŁECKIEJ

dzień

Nr Vl/89/20 19 Rady Gminy

WSI

2019 roku
Jabłonna

z dnia25 marca 2019 r.

podpisany/a
(imię

i nazwisko osoby

zgłaszającej)

(adres zamieszkania)

(PESEL)
zgłaszam

kandydata na

członka

(imię

Rady

Sołeckiej

i nazwisko kandydata na

członka

Rady Soleckiej)

(adres zamieszkania)

(wiek)

(miejscowość

i data)

(czytelnie

imi ę

i nazwisko osoby

dokonującej

zgloszenia)

do
I)

zgłoszenia załaczam:

oświadczenie

zgłaszanego

kandydata o

wyrażeniu

zgody na kandydowanie oraz posiadaniu prawa

wybieralności.

2)

listę zawierającą

_ __ _ _ podpisów

popierających

kandydata.

Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 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. Urz. UE L 119, s. I) (dalej: RODO), informuję, że:
l) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jabłonna, ul. Modliliska 152, 05110 Jablonna na podstawie obowiązujących przepisów prawa jest Wójt Gminy Jabłonna.
2) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 usl. I lit. c) RODO w związku art. 35 ust.3 oraz
36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z poźn.zm.).
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3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepi sy powszechnie
obowiązującego prawa.
4) W

związku

z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 2 odbiorcami danych osobowych
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
złecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpi sanych z Urzędem
Gminy Jabłonna przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Jabłonna.

mogą być:

5) Posiada Pani/Pan dostęp do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tyc h danych. prawo do
żądania sprostowania danych osobowych, prawo do żądania us unięc i a danych osobowych, prawo do
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
6) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Jabłonn a
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj . Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Pani/Pana dane osobowe nie
profilowania.

będą

przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym

8) Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych iod@jablonna.pI ,
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