
 

 

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Pakosław Nr WG.0050.7.2021 z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych z mieszkańcami sołectw Białykał i Sowy dotyczących zmiany granic administracyjnych pomiędzy sołectwami Sowy i Białykał. 
 

FORMULARZ ANKIETY 
 

Zmiana granic administracyjnych pomiędzy sołectwami Sowy i Białykał 
 

Cel konsultacji: Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców sołectw Sowy 

i Białykał w sprawie zmiany granic administracyjnych pomiędzy sołectwami Sowy i Białykał. 

 

 Dane osoby głosującej (dotyczy również osób niepełnoletnich): 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………… 

 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………. 

 

3 ostatnie cyfry nr PESEL 

 

 

 Dane rodzica lub opiekuna prawnego głosującego w imieniu osoby niepełnoletniej: 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………… 

 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………. 

 

3 ostatnie cyfry nr PESEL 

 

 

Czy jest Pani/Pan za zmianą granic administracyjnych pomiędzy sołectwami Sowy  

i Białykał z przebiegiem jak na załączniku graficznym do niniejszej ankiety? 

(↓↓  proszę wpisać znak  X  w odpowiedniej kratce poniżej ↓↓) 
 

 

  

  

  

  

     Data i podpis ……………………………………………. 
  

 Każdy mieszkaniec uprawniony do głosowania może oddać tylko jeden głos, wypełniając tylko jeden formularz ankiety, 
wpisując w wybrany przez siebie wiersz i kolumnę tabeli znak X, a także wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, 

ostatnie trzy cyfry z nr pesel i podpisać zawarte na karcie oświadczenia.  

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 
1. mieszkaniec wpisał więcej niż jeden znak X w odpowiedni wiersz i kolumnę tabeli, 

2. wpisane na karcie imię i nazwisko, adres zamieszkania i cyfry numeru pesel lub pozostałe dane są nieczytelne, 

3. w przypadku braku jakiejkolwiek z wymaganych danych, 
4. dwa (lub więcej) złożonych formularzy zostało opatrzonych tymi samymi danymi, wówczas wszystkie głosy są nieważne, 

5. jeżeli karta wraz z oświadczeniem nie została podpisana, 

6. formularz został doręczony przez operatora pocztowego po upływie terminu zakończenia głosowania. 
 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, że: 
1. Administratorem danych osobowych wskazanych w formularzy ankiety jest: Wójt Gminy Pakosław, mający siedzibę w Urzędzie Gminy 

Pakosław przy ul. Kolejowej 2, 63-920 Pakosław. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@pakoslaw.pl., tel. 65/ 547 83 32. 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Celem 

przetwarzania danych jest zrealizowanie procesu głosowania dotyczącego zmiany granic administracyjnych pomiędzy sołectwami Sowy i 

Białykał. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Obowiązek 
przeprowadzenia konsultacji wynika ze Statutu Gminy Pakosław. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych będą — brak odbiorców. 

5. Dane nie są przekazywane poza teren UE. 
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji. 

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich/reprezentowanej osoby niepełnoletniej danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/a danych 

dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do przyjęcia formularza. Konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie nieuwzględnienie oddanego głosu w procesie głosowania w przedmiotowych konsultacjach. Podanie danych 

osobowych jest niezbędne do weryfikacji uprawnień do głosowania. Prawo do głosowania przysługuje tylko mieszkańcom gminy. 

10. Pani/Pana dane w procesie głosowania w konsultacjach, nie będą podlegały zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu. 

           

           

JESTEM ZA JESTEM PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ 

   



 


