
ZARZĄDZENIE Nr 4/2021 
WÓJTA GMINY SOMIANKA 

z dnia 13 stycznia 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie połączenia 
miejscowości Somianka i Somianka-Parcele 

Na podstawie § 6 ust. 1 Uchwały Nr XXII/148/20 Rady Gminy Somianka z 12 maja 
2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z 
mieszkańcami Gminy Somianka (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5655) – zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. 1 .  Dla mieszkańców miejscowości Somianka i Somianka-Parcele 
przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne. 

2. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców w sprawie połączenia 
miejscowości Somianka i Somianka-Parcele w jedną miejscowość o nazwie Somianka. 

3. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 zostaną przeprowadzone w terminie od 
dnia 14 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. 

§ 2. Ustala się Regulamin konsultacji stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 3. Konsultacje odbędą się w formie pisemnej, przy pomocy karty konsultacyjnej, 
której wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Mieszkańcy biorący udział w konsultacjach odpowiedzą na pytanie „Czy jest 
Pan/i za połączeniem miejscowości Somianka i Somianka-Parcele w jedną miejscowość 
o nazwie Somianka?”. 

§ 5. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone przez Zespół Konsultacyjny w 
składzie: 

1) Mariola Mróz    – pracownik Urzędu Gminy Somianka 

2) Elżbieta Kuchta  – pracownik Urzędu Gminy Somianka 

3) Ryszard Kentla    – Sołtys Sołectwa Somianka 

4) Anna Krystyna Kruza    – Sołtys Sołectwa Somianka-Parcele 

5) Elżbieta Danuta Grześkiewicz  – Sołtys Sołectwa Somianka Zaszosie 

2. Po zakończeniu konsultacji Zespół Konsultacyjny sporządzi informację 
odzwierciedlającą przebieg konsultacji oraz ich wynik której wzór stanowi załącznik nr 3 
do niniejszego zarządzenia. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka oraz na tablicach 
ogłoszeń w miejscowościach wymienionych w § 1 ust. 1. 

 

WÓJT 

/-/ Andrzej Żołyński 
 

 



 

Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 4./2021 

Wójta Gminy Somianka 
z dnia 13 stycznia 2021 r. 

 

Regulamin konsultacji 
w sprawie połączenia miejscowości Somianka i Somianka-Parcele 

§ 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy miejscowości Somianka i 
Somianka-Parcele posiadający czynne prawo wyborcze. 

§ 2. Mieszkańcy biorący udział w konsultacjach odpowiadają w karcie konsultacyjnej na 
pytanie: 

„Czy jest Pan/i za połączeniem miejscowości Somianka i Somianka-Parcele w jedną 
miejscowość o nazwie Somianka?”. 

§ 3. Osoby uprawnione do udziału w konsultacjach wyrażą swoją opinię poprzez 
postawienie znak „X” na karcie konsultacyjnej w odpowiedniej kratce przy słowach: jestem „za” 
lub jestem „przeciw”. 

§ 4. 1. Karty konsultacyjne ostemplowane pieczęcią Urzędu Gminy Somianka zostaną 
przekazane mieszkańcom do skrzynek pocztowych przez członków Zespołu konsultacyjnego. 

2. Wpisane na karcie konsultacyjnej imię i nazwisko mieszkańca biorącego udział w 
konsultacjach musi być czytelne. Karta konsultacyjna musi być podpisana (podpis może być 
nieczytelny). 

3. Wypełnioną kartę konsultacyjną należy wrzucić do urny znajdującej w budynku Urzędu 
Gminy Somianka lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Somianka; Somianka-
Parcele 16B; 07-203 Somianka. 

§ 5. Za nieważne uznaje się karty: 

1) nieostemplowane pieczęcią Urzędu Gminy Somianka; 

2) nieautentyczne. 

§ 6. Za nieważne uznaje się głosy: 

1) oddane więcej niż jeden raz; 

2) oddane przez osobę nie będącą mieszkańcem miejscowości Somianka lub 

Somianka-Parcele lub/i nie posiadającego czynnego prawa wyborczego; 

3) oddane jednocześnie za połączeniem i przeciw połączeniu (tzn. znak „X” będzie w 

obu kratkach); 

4) gdy znak „X” nie będzie postawiony w żadnej z kratek; 

5) gdy nieczytelne będzie imię i nazwisko mieszkańca biorącego udział w 

konsultacjach; 

6) gdy na karcie konsultacyjnej nie będzie danych mieszkańca lub/i karta 

konsultacyjna nie będzie podpisana; 

7) w przypadku dokonywania skreśleń lub zamazywania korektorem. 

§ 7. Uprawnieni mieszkańcy głosują wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest 

głosowanie za członka rodziny lub inną osobę. 

§ 8. Wyrażonej opinii w konsultacjach nie można zmienić. 

§ 9. Po zakończonych konsultach – karty konsultacyjne zostaną poddane weryfikacji przez 
Zespół Konsultacyjny, czy spełniają wymogi określone w niniejszym Regulaminie oraz w celu 
ustalenia głosów ważnych i nieważnych. 



 

§ 10. Po weryfikacji ankiet Zespół Konsultacyjny ustali wyniki konsultacji oraz sporządzi 
informację odzwierciedlającą przebieg konsultacji. 



 

 

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 4/2021 

Wójta Gminy Somianka 
z dnia 13 stycznia 2021 r. 

 
 

KARTA KONSULTACYJNA 

w sprawie połączenia miejscowości Somianka i Somianka-Parcele w jedną 
miejscowość o nazwie Somianka 

 

Imię i nazwisko _________________________________ 

Miejsce zamieszkania ____________________________ 

(miejscowość) 

Pytanie konsultacyjne: 

Czy Pan/i jest za połączeniem miejscowości Somianka i Somianka-Parcele 
w jedną miejscowość o nazwie Somianka? 

 

□ - jestem „za” 

□ - jestem „przeciw” 

 

Pouczenie o sposobie głosowania: 

1) oddanie głosu następuje poprzez postawienie znaku „x” w kratce z lewej 
strony odpowiadającej wybranej jednej odpowiedzi; 

2) postawienie znaku „x” w dwóch kratkach lub nie postawienie tego znaku w 
żadnej z kratek spowoduje nieważność głosu. 

 

Uwaga:  

Karta konsultacyjna dla swojej ważności wymaga podania danych osoby 
biorącej udział w konsultacjach oraz własnoręcznego podpisu. 

 

 

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

 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) 
informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

 Gmina Somianka, reprezentowana przez Wójta Gminy Somianka, z siedzibą: Somianka-Parcele 16B, 
07 - 203 Somianka, tel. (29) 74 187 90. 

2. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony 
Danych (IOD) – Panią Annę Pogorzelską, która w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych 
osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: rodoanka@gmail.com.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:prowadzenia na terenie gminy konsultacji z 
mieszkańcami gminy w sprawie połączenia miejscowości Somianka i Somianka-Parcele w jedną 
miejscowość o nazwie Somianka. 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy: 

1) art. 6 ust.1 lit c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla 
wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze); 

2) obowiązek prawny wynikający z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 (Dz. U. z 
2020 r. poz. 713), Uchwały Nr XXII/148/20 Rady Gminy Somianka z 12 maja 2020 r. w sprawie 
określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 
Somianka (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5655); 

3) obowiązek prawny wynikający z art. 5 i art. 6 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – obowiązek 
zarchiwizowania sprawy. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Gminy Somianka przechowywane będą przez okres 
niezbędny do realizacji celu jakim jest prowadzenie na terenie gminy konsultacji z mieszkańcami 
gminy oraz zgodnie z terminami archiwizacji tj: 

7. Kategoria archiwalna A - zostaną przekazane do archiwum państwowego zgodnie z art. 5 ustawy z 
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

8. Posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

1) prawo dostępu do treści swoich danych 

2) prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, 

3) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

4) prawo do przenoszenia danych swoich danych osobowych. 

9. W przypadku gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; proszę o kontakt 
z Inspektorem danych Osobowych w celu uzyskania wyjaśnień oraz ma Pan/Pani prawo do 
powiadomienia o naruszeniu przepisów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy 
ul. Stawki 2,00-193 Warszawa. 

mailto:rodoanka@gmail.com


 

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 4./2021 

Wójta Gminy Somianka  
z dnia 13 stycznia 2021 r. 

 

INFORMACJA ODZWIERCIEDLAJĄCA  

PRZEBIEG ORAZ WYNIKI PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI 

 

1. Uchwałą Nr XXVII/176/20 z dnia 17 listopada 2020 r. Rada Gminy Somianka postanowiła 

przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miejscowości: Somianka i Somianka-Parcele. 

2. Zarządzeniem Nr 4/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. Wójt Gminy Somianka zarządził 

przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w/w miejscowości oraz do przeprowadzenia 

konsultacji powołał Zespół Konsultacyjny w składzie: 

1) Mariola Mróz    – pracownik Urzędu Gminy Somianka 

2) Elżbieta Kuchta   – pracownik Urzędu Gminy Somianka 

3) Ryszard Kentla   – Sołtys Sołectwa Somianka 

4) Anna Krystyna Kruza   – Sołtys Sołectwa Somianka-Parcele 

5) Elżbieta Danuta Grześkiewicz  – Sołtys Sołectwa Somianka Zaszosie 

3. Uchwała Nr XXVII/176/20 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

z mieszkańcami w sprawie połączenia miejscowości Somianka i Somianka-Parcele – została 

podana do wiadomości publicznej: 

- w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 20 listopada 2020 r.;  

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 23 listopada 2020 r. oraz  

- na tablicach ogłoszeń w Sołectwach Somianka, Somianka-Parcele i Somianka Zaszosie 

w dniu 26 listopada 2020 r. 

4. Zarządzenie Nr 4/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z 

mieszkańcami w sprawie połączenia miejscowości Somianka i Somianka-Parcele – zostało 

podane do wiadomości publicznej: 

- w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu …... stycznia 2021 r.;  

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu …... stycznia 2021 r. oraz 

- na tablicach ogłoszeń w Sołectwach Somianka, Somianka-Parcele i Somianka Zaszosie 

w dniu/dniach ……… stycznia 2021 r. 

5. Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców w sprawie połączenia 

miejscowości Somianka i Somianka-Parcele w jedną miejscowość o nazwie Somianka. 

6. Konsultacje przeprowadzone zostały w dniach od …. stycznia 2021 r. do … stycznia 2021 r. 

7. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli mieszkańcy miejscowości Somianka i 

Somianka-Parcele posiadający czynne prawo wyborcze. 

8. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie pisemnej, przy pomocy karty konsultacyjnej. 

9. Mieszkańcy biorący udział w konsultacjach odpowiadali w karcie konsultacyjnej na pytanie 

„Czy jest Pan/i za połączeniem miejscowości Somianka i Somianka-Parcele w jedną 

miejscowość o nazwie Somianka?” 

10. Mieszkańcy biorący udział w konsultacjach poprzez postawienie znak „X” na karcie 

konsultacyjnej w odpowiedniej kratce opowiadali się „za” połączeniem miejscowości 

Somianka i Somianka-Parcele lub „przeciw” połączeniu powyższych miejscowości. 
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11. Zespół Konsultacyjny dokonał zestawienia liczbowego wyników konsultacji z 

mieszkańcami w sprawie połączenia miejscowości Somianka i Somianka-Parcele:  

„Czy Pan/i jest za połączeniem miejscowości Somianka i Somianka-Parcele w jedną 
miejscowość o nazwie Somianka?” 
 

1.  Liczba osób, które wzięły udział w konsultacjach  

2. Liczba osób opowiadających się za połączeniem miejscowości  

3. Liczba osób opowiadających się przeciw połączeniu miejscowości  

4. Liczba osób, które oddały głosy nieważne  

5. Liczba osób, które złożyły nieważne karty konsultacyjne  

 

12. Wyliczenia procentowe w odniesieniu do ogólnej liczby osób biorących udział w 

konsultacjach: 
 

1. Za połączeniem miejscowości opowiedziało się % 

2. Przeciw połączeniu miejscowości opowiedziało się % 

 
 

Podpisy członków Zespołu Konsultacyjnego 
 

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

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

……………………................................ 

…………………………………………… 

…………………………………………… 
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