
ZARZĄDZENIE NR 151/2022 
WÓJTA GMINY JABŁONNA 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

w sprawie wyborów uzupełniających członków rad sołeckich wsi Jabłonna i Rajszew. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559 z późn. zm1) ) oraz Uchwały Nr XLVI/521/2022 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 listopada 2022 r. 
w sprawie ustalenia terminów zebrań wiejskich w sprawie uzupełnienia składu Rad Sołeckich  

zarządzam się, co następuje: 

§ 1. W związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rad Sołeckich wsi Jabłonna 
i Rajszew, zarządzonych przez Radę Gminy Jabłonna ustala się kalendarz wyborczy określający dni, w których 
upływają terminy wykonania czynności  wyborczych, stanowiących załącznik Nr 1 do Zarządzenia. 

§ 2. Wyznacza się pracowników Biura Rady Gminy jako osoby uprawnione do przyjmowania zgłoszeń 
kandydatów na członków rad sołeckich. 

§ 3. Ustala się wzory formularzy: 

1) zgłoszenie kandydata na członka rady sołeckiej  - w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do 
Zarządzenia. 

2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka rady sołeckiej - w brzmieniu określonym 
w załączniku nr 3 do Zarządzenia. 

3) wykaz osób popierających zgłoszenie kandydata na członka rady sołeckiej - w brzmieniu określonym 
w załączniku Nr 4 do Zarządzenia. 

§ 4. Ustala się wzory kart do głosowania: 

1) w wyborach członków rad sołeckich - w brzmieniu określonym w załączniku Nr 5 i Nr 6 do Zarządzenia. 

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Biura Rady. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablic 
ach ogłoszeń sołectw, tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Jabłonna oraz stronie internetowej Urzędu Gminy 
Jabłonna. 

   

   

Wójt Gminy 
 
 

Jarosław Chodorski 

 

 
1)  Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005,1079;1561, 
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Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 151/2022 
Wójta Gminy Jabłonna 
z dnia 29 listopada 2022 r. 

KALENDARZ WYBORCZY 
Wybory uzupełniające do rady sołeckiej wsi Jabłonna i Rajszew 

VIII kadencja 2018-2023 

L.p Treść czynności do dnia 
1. Podanie do publicznej wiadomości Uchwały Rady 

Gminy Jabłonna Nr XLVI/521/2022 z dnia  
28 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia 
terminów zebrań wiejskich w celu wyboru 
uzupełniającego do Rady Sołeckiej wsi Jabłonna i 
Rajszew.  

30 listopada 2022 r. 

2. Przyjmowanie przez Biuro Rady Gminy zgłoszeń 
kandydatów na członków rad sołeckich. 

Jabłonna                       7 grudnia 2022 r.  
Rajszew                        6 grudnia 2022 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości ogłoszenia 
Wójta Gminy o zarejestrowanych kandydatach na 
członków rad sołeckich, zawierających dane o 
kandydatach. 

Jabłonna                       9 grudnia 2022 r.  
Rajszew                        9 grudnia 2022 r. 

4. Przygotowanie kart do głosowania, spisów 
wyborców i pozostałych materiałów wyborczych 

Jabłonna                     16 grudnia 2022 r. 
Rajszew                      15 grudnia 2022 r.  

5. Głosowanie  Jabłonna                     16 grudnia 2022 r.  
Rajszew                      15 grudnia 2022 r.  
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Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 151/2022 r. 

Wójta Gminy Jabłonna 
z dnia 29 listopada 2022 r. 

 

 

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA na CZŁONKA RADY SOŁECKIEJ WSI 

 

_______________________________________ 

 
 

w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień _________2022 roku  

zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/521/2022 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 listopada 2022 r.  

 

 
Ja niżej podpisany/a 

 

__________________________________________________________________________________ 
(imię i nazwisko osoby zgłaszającej) 

 

__________________________________________________________________________________ 
(adres zamieszkania) 

 

zgłaszam kandydata na członka Rady Sołeckiej  

 

___________________________________________________________________________ 
(imię i nazwisko kandydata na członka Rady Sołeckiej) 

 

__________________________________________________________________________________ 
(adres zamieszkania) 

 
 

 ________________________________       ____________________________________________ 

                (miejscowość i data)                                                      (czytelnie imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia) 

     
do zgłoszenia załączam: 

1) oświadczenie zgłaszanego kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz posiadaniu prawa wybieralności. 

2) listę zawierającą podpisów popierających kandydata. 

 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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. 1) 

(dalej: RODO), informuję, że:  

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 

Jabłonna na podstawie obowiązujących przepisów prawa jest Wójt Gminy Jabłonna.  

2) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku art. 35 ust.2 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 z poźn.zm.) w celu procedowania wyborów uzupełniających 

na członków rady sołeckiej.  

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 przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 2 odbiorcami danych osobowych mogą być: 

organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają 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 Jabłonna. 
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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 wobec przetwarzania danych. 

6) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Jabłonna 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 będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  

8) Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych iod@jablonna.pl. 
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Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 151/2022  

Wójta Gminy Jabłonna 
z dnia 29 listopada 2022 r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE na CZŁONKA RADY SOŁECKIEJ 

WSI 

 

______________________________________ 

 
Ja niżej podpisany/a 

 

__________________________________________________________________________________ 
(imię i nazwisko kandydata na członka Rady Sołeckiej ) 

 

__________________________________________________________________________________ 
(adres zamieszkania) 

 

_________________________________________________________________________________ 
(PESEL) 

 

 
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Rady Sołeckiej 

wsi___________________________Gmina Jabłonna w wyborach zarządzonych na dzień _______ 

i oświadczam, iż posiadam prawa wyborcze i stale zamieszkuję na terenie w/w sołectwa.  

  

 

 ________________________________       ______________________________________________ 

        (miejscowość i data)                                                      (czytelnie imię i nazwisko kandydata na członka Rady Soleckiej) 

 

 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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. 1) (dalej: RODO), 

informuję, że:  

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 

Jabłonna na podstawie obowiązujących przepisów prawa jest Wójt Gminy Jabłonna.  

2) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku art. 35 ust.2 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 z poźn.zm.) w celu procedowania wyborów uzupełniających 

na członków rady sołeckiej.  

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 przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 2 odbiorcami danych osobowych mogą być: 

organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają 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 Jabłonna. 
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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 wobec przetwarzania danych. 

6) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Jabłonna 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 będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  

8) Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych iod@jablonna.pl 
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Załącznik Nr 4  
do zarządzenia Nr 151/2022 

Wójta Gminy Jabłonna 
z dnia 29 listopada 2022 r. 

 

 

 

WYKAZ OSÓB POPIERAJĄCYCH 

 

zgłoszenie kandydata na członka Rady Sołeckiej wsi ______________________________________  

Gmina Jabłonna w wyborach zarządzonych  na dzień ______________________zgłoszonego przez:  

___________________________________________________________________________  

(imię i nazwisko osoby zgłaszającej) 

 

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA NA CZŁONKA RADY SOŁECKIEJ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 
Uwaga: zgodnie ze statutem .......... 

 

Lp. imię i nazwisko adres zamieszkania nr ewidencyjny PESEL czytelny podpis 

1     

 

2     

 

3     

 

4     

 

5     

 

6     

 

7     

 

8     

 

9     

 

10     

 

11     

 

12     

 

13     

 

14     

 

15     
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 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. 1) 

(dalej: RODO), informuję, że:  

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 

Jabłonna na podstawie obowiązujących przepisów prawa jest Wójt Gminy Jabłonna.  

2) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku art. 35 ust.2 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 z poźn.zm.) w celu procedowania wyborów uzupełniających 

na członków rady sołeckiej.  

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 przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 2 odbiorcami danych osobowych mogą być: 

organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają 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 Jabłonna. 

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 wobec przetwarzania danych. 

6) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Jabłonna 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 będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  

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

 

 

 

 

Id: BCAA8262-A7D4-433F-8D70-73A6B1F560CB. Podpisany Strona 2

mailto:iod@jablonna.pl


 Załącznik nr 5 
do Zarządzenia Nr 151/2022 

Wójta Gminy Jabłonna  
z 29 listopada 2022 r. 

KARTA DO GŁOSOWANIA  

w wyborach uzupełniających do Rady Sołeckiej wsi 

Rajszew w dniu ……….. 2022 r.  

Kandydaci do Rady Sołeckiej:  

  

1.                    

2.     

3.         

4.        

5.       

6.         

7.       

8.       

  

INFORMACJA:  

Głosować można na 2 kandydatów, stawiając znak „X” w kratce  z lewej strony obok nazwiska. Głos 

jest ważny, jeżeli na karcie do głosowania znak „X” został postawiony co najmniej przy nazwisku 

jednego z kandydatów  ale nie więcej niż liczba osób wybieranych w danym głosowaniu.  

Nie postawienie znaku „X” w żadnej kratce, zamazanie kratki lub postawienie w niej innego znaku niż 

„X” powoduje nieważność głosu.       
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Załącznik nr 6 
do Zarządzenia Nr 151/2022 

Wójta Gminy Jabłonna  
z 29 listopada 2022 r 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

w wyborach uzupełniających do Rady Sołeckiej 

wsi Jabłonna w dniu ……….. 2022 r. 

Kandydaci do Rady Sołeckiej: 

 

1.                    

2.         

3.            

4.           

5.          

6.           

 7.         

8.         

 

INFORMACJA: 

Głosować można na 1 kandydata, stawiając znak „X” w kratce  z lewej strony obok nazwiska. 

Głos jest ważny, jeżeli na karcie do głosowania znak „X” został postawiony co najmniej przy nazwisku 

jednego z kandydatów  ale nie więcej niż liczba osób wybieranych w danym głosowaniu. 

Nie postawienie znaku „X” w żadnej kratce, zamazanie kratki lub postawienie w niej innego znaku niż 

„X” powoduje nieważność głosu.      
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