
ZARZĄDZENIE NR 33/20 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW 

z dnia 12 lutego 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia na terenie gminy Gniew wyborów sołtysa oraz okreslenia kalendarza  wyborczego 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2019, 
poz. 506 z późn. zm.  ) w związku z § 16 i § 17 wszystkich Statutów Sołectw stanowiących załączniki od nr 
1 do nr 19 do Uchwały Nr XIII/83/15 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XV/85/03 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 października 2003 r. w sprawie utworzenia 
jednostek pomocniczych w Gminie Gniew i nadania im statutu (Dz. Urz. Woj. Pom . z 2015 r., poz. 3234), 
zarządza się co następuje: 

§ 1. Zarządza się w dziewiętnastu sołectwach na terenie gminy Gniew wybory sołtysa. 

§ 2. W wyborach, o których mowa w § 1, wybieranych będzie dziewiętnastu sołtysów. 

§ 3. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę dnia 26 kwietnia 2020 r., w godzinach od 10.00 do 16.00. 

§ 4. Dni, w którym upływają terminy wykonywania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 5. Wzór druku zgłoszenia kandydata na sołtysa stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 6. Wzór oświadczenia kandydata do składu Sołeckiej Komisji Wyborczej stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 7. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

2. Zarządzenie podlega przekazaniu Sołtysom Sołectw Gminy Gniew. 

 

  
 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Gniew 

 
 

Maciej Czarnecki 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33/20 

Burmistrza Miasta i Gminy Gniew 

z dnia 12 lutego 2020 r. 

Kalendarz Wyborczy 

Termin wykonania czynności 
wyborczej 

Treść czynności 

 
17 lutego 2020 r. 

Podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia 
zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew w sprawie 
ogłoszenia na terenie gminy Gniew wyborów sołtysa oraz 

określenia kalendarza wyborczego 
13 marca 2020 r. Powołanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Gminnej 

Komisji Wyborczej  
25 marca 2020 r.  Zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej list kandydatów na 

sołtysów 
2 kwietnia 2020 r.  Powołanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Sołeckich 

Komisji Wyborczych 
2 kwietnia 2020 r.  Podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia 

Burmistrza Miasta i Gminy Gniew, informacji o siedzibach 
Sołeckich Komisji Wyborczych powołanych dla przeprowadzenia 

głosowania w wyborach sołeckich 
2 kwietnia 2020 r. Rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej o 

zarejestrowanych kandydatach na sołtysów 
15 kwietnia 2020 r. Sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Miasta i Gminy w 

Gniewie 
20 - 22 kwietnia 2020 r. Wyłożenie do wglądu spisu wyborców 

24 kwietnia 2020 r. Przekazanie  Przewodniczącym Obwodowych Komisji Sołeckich 
spisu wyborców oraz kart do głosowania 

26 kwietnia 2020 r. Głosowanie 

Uwaga: druki zgłoszeń kandydatów na Sołtysa wraz z wykazem osób popierających kandydata oraz 
oświadczenia kandydatów do składu Sołeckich Komisji Wyborczych (określone niniejszym zarządzeniem) 
można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy w Gniewie u Sekretarza, w Referacie Biura Rady, u sołtysa, 
w sekretariatach placówek oświatowych na terenach wiejskich gminy Gniew.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 33/20 

Burmistrza Miasta i Gminy Gniew 

z dnia 12 lutego 2020 r. 

Wzór druku zgłoszenia kandydata na sołtysa 
Zgłoszenie kandydata na sołtysa oraz wykaz osób popierających kandydaturę 

zgłoszoną przez ...............................................................................................................................................                

(imię i nazwisko) 

w okręgu wyborczym obejmującym Sołectwo 
................................................................................................. 

KANDYDAT 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Numer PESEL Podpis 
potwierdzający 

zgodę na 
kandydowanie 

     

Osoby popierające kandydata: 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Numer PESEL Podpis 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
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Klauzula informacyjna 
Przetwarzanie w związku z przeprowadzeniem wyborów sołtysa i rad sołeckich w sołectwach na terenie 

Gminy Gniew. 

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 przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W –ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (RODO), informuje się, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gniew reprezentowana  przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Gniew , który jest kierownikiem Urzędu Miasta i Gminy Gniew z siedzibą  Pl. Grunwaldzki 1, 
83-140 Gniew. 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 
pod numerem telefonu  tel. (58) 530-79-73 oraz pisemnie na  adres  Urząd Miasta i Gminy Gniew  Pl. 
Grunwaldzki 1, pok. nr 105, 83-140  Gniew. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadania publicznego zgodnie 
z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi) z zakresu administracji samorządowej nałożonych ustawą z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym i Statutu Sołectwa: przeprowadzenie wyborów sołtysa, rad sołeckiej, 
a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

4. W związku z przetwarzaniem danych we wskazanych celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być 
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych 
przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

5. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe od momentu złożenia deklaracji przez okres zgodny 
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 
wywiązania się obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy i nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 33/20 

Burmistrza Miasta i Gminy Gniew 

z dnia 12 lutego 2020 r. 

Oświadczenie kandydata do składu Sołeckiej Komisji Wyborczej 

Ja .....................................................................................................................................................................  
(nazwisko i imię, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon) 

.................................................................................................................................................... oświadczam, 
że posiadam prawa wyborcze i stale zamieszkuję na terenie gminy Gniew i wyrażam zgodę na 
kandydowanie do składu Sołeckiej Komisji Wyborczej w ............................................................................... 
w wyborach sołtysa zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2020 r. 

 
.......................................  

 
......................................................            

(data)   (podpis kandydata) 

             

  

Klauzula informacyjna 
Przetwarzanie w związku z przeprowadzeniem wyborów sołtysa i rad sołeckich w sołectwach na terenie 

Gminy Gniew. 

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 przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W –ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (RODO), informuje się, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gniew reprezentowana  przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Gniew , który jest kierownikiem Urzędu Miasta i Gminy Gniew z siedzibą  Pl. Grunwaldzki 1, 
83-140 Gniew. 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 
pod numerem telefonu  tel. (58) 530-79-73 oraz pisemnie na  adres  Urząd Miasta i Gminy Gniew  Pl. 
Grunwaldzki 1, pok. nr 105, 83-140  Gniew. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadania publicznego zgodnie 
z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi) z zakresu administracji samorządowej nałożonych ustawą z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym i Statutu Sołectwa: przeprowadzenie wyborów sołtysa, rad sołeckiej, 
a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

4. W związku z przetwarzaniem danych we wskazanych celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być 
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych 
przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

5. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe od momentu złożenia deklaracji przez okres zgodny 
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
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b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 
wywiązania się obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy i nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
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