
Załącznik Nr 1 do zarządzenia 

Nr 244/20 

Burmistrza Pajęczna 

z dnia 29 września 2020 r. 

FORMULARZ ANKIETY 

Cel konsultacji społecznych 

Celem konsultacji społecznych jest: 

1) poznanie opinii w sprawie podziału sołectwa Dylów A – Tuszyn na dwa odrębne 

sołectwa:  

- sołectwo Dylów A, w skład którego wchodziłaby miejscowość Dylów A, 

-  sołectwo Tuszyn, w skład  którego wchodziłaby miejscowość Tuszyn;  

2) poznanie opinii w sprawie nadania nowo powstałym sołectwom statutów i treści tych 

statutów: 

-  sołectwa Dylów A - załącznik nr 4 do nieniejszego załącznika 

- sołectwa Tuszyn - załącznik nr 4. 

 
Informacje o zgłaszającym1 

 

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

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

 

Czy jest Pani/Pan za podziałem sołectwa Dylów A-Tuszyn na dwa odrębne sołectwa: 

sołectwo Dylów A i sołectwo Tuszyn? 

JESTEM ZA JESTEM PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

 

 

  

Uwagi dotyczące podziału sołectwa Dylów A-Tuszyn  

 

Pouczenie: 

Wypełniania formularza dokonuje się poprzez postawienie znaku X w wybranej przez siebie 

rubryce oraz wpisanie daty i podpisanie w odpowiednim miejscu. 

 

                                                      

1 
 Odmowa podania danych skutkuje pozostawieniem zgłoszonych uwag bez rozpatrzenia. 

 



 
 

Zgłaszanie uwag i propozycji do projektu statutu sołectwa Dylów A: 

 

 

Lp. Część dokumentu, do której 

odnosi się uwaga 

Treść uwagi Uzasadnienie uwagi 

1.    

2.    

3.    

 

Zgłaszanie uwag i propozycji do projektu statutu sołectwa Tuszyn: 

 

 

Lp. Część dokumentu, do której 

odnosi się uwaga 

Treść uwagi Uzasadnienie uwagi 

1.    

2.    

3.    

 

□ Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dobrowolnie podanych zawartych w 
niniejszym formularzu dla potrzeby związane z przeprowadzeniem konsultacji  w sprawie podziału sołectwa Dylów A – Tuszyn na dwa 
odrębne sołectwa oraz poznania opinii w sprawie nadania nowo powstałym sołectwom statutów  

 

............…………………………………………………. 
(data i podpis) 

 

  1Odmowa podania danych skutkuje pozostawieniem zgłoszonych uwag bez rozpatrzenia. 

 

Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119) 

zwanego dalej Rozporządzeniem informujemy, że: 



1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pajęczna z siedzibą w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12, 98-330 

Pajeczno  

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@pajeczno.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

a. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia; 

b. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia. 

4. Przetwarzane przez nas dane mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:  

c. inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 

d. inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania, w tym również 

obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści 

danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo 

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku, w którym przetwarzanie 

Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta w Pajęcznie 

i wynika z przepisów prawa. 
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

............…………………………………………………. 
(podpis) 

 
 


