
                                                                                                           

 

ANKIETA KONSULTACYJNA 

w sprawie zmiany granic sołectwa Strzelce Wielkie polegającej na włączeniu do sołectwa Piaski                     

części obszaru sołectwa Strzelce Wielkie. 

Niniejszą ankietę może wypełnić osoba mająca czynne prawo wyborcze tj. osoba, która ukończyła 18 lat                                              

(najpóźniej w dniu  udzielenia odpowiedzi), a której prawo to nie zostało odebrane prawomocnym wyrokiem                         

sądowym  (pozbawienie praw publicznych) albo Trybunału Stanu i nie jest ubezwłasnowolniona. 

Treść pytania: 

Czy jest Pani/Pan za zmianą granic sołectwa Strzelce Wielkie polegającą na wyłączeniu         

z sołectwa Strzelce Wielkie części obszaru wsi Strzelce Wielkie i przyłączenie                                  

wyłączonego obszaru  do sołectwa Piaski - wsi Piaski, ze zmianą obrębu  ewidencyjnego 

Strzelce Wielkie na obręb ewidencyjny Piaski ?. 

Proszę wstawić znak „x” w odpowiedniej kratce. Zaznaczyć można tylko jedną odpowiedź.             

Postawienie znaku „x” w więcej niż jednym polu lub niepostawienie znaku „x” w żadnym z pól 

powoduje nieważność udzielonej odpowiedzi. 

Jestem ZA Jestem PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ 

   

Nazwisko i imię  

Miejsce zamieszkania  

Data i podpis  

Wypełnioną ankietę konsultacyjną można złożyć w następujący sposób: 

1)do Sołtysa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, lub  

2)do Urzędu Gminy Piaski, ul. 6 Stycznia 1, do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu                        

do Urzędu, 

3)w formie elektronicznej (w postaci skanu) na adres e- mail  r.karolewicz@piaski– wlkp. pl          

sekretariat @piaski-wlkp.pl          

 w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. 

  KLAUZULA INFORMACYJNA 

 Zgodnie z  rozporządzeniem 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej RODO, informujemy 

o zasadach przetwarzania Pani/Pana  danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 
1. Administratorem  Pani/Pana danych osobowych gromadzonych w ramach przeprowadzanych konsultacji  jest: Wójt Gminy 

Piaski, z siedzibą przy ul. 6 Stycznia 1,   63-820 Piaski, tel. 65 571 90 30. 

2.  Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@piaski-wlkp.pl lub 

listownie na adres:  Urząd Gminy Piaski ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit.e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi0 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze 

zm.) w celu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Piaski i sołectwa Strzelce Wielkie w sprawie włączenia do 

sołectwa Piaski części obszaru sołectwa Strzelce Wielkie oraz w celach archiwalnych. 
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty publiczne uprawnione do otrzymania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzanych danych 

osobowych np. hostingodawca poczty elektronicznej (dotyczy osób, które prześlą wypełnioną ankietę konsultacyjną na adres 

mailowy wskazany w konsultacjach)  
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu jakim jest prowadzenie przedmiotowych 

konsultacji społecznych oraz zgodnie z terminami archiwizacji tj. zgodnie  z art.5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. z 2020 r. poz.164 ze zm.) zostaną  przekazane do archiwum państwowego.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania 

danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.                                   

W przypadku niepodania danych osobowych uczestnictwo w konsultacjach będzie niemożliwe. 
                     

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozbawienie_praw_publicznych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trybunał_Stanu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ubezwłasnowolnienie

