
 
                                                                                                                                                            Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 3/2019 
                                                                                                                                                      Wójta Gminy Drwinia  

                                                                                                                                                           z dnia 4 stycznia 2019 r. 

 
    
       
 

UCHWAŁA NR    ………        /2018 

RADY GMINY W DRWINI 

z dnia  …………… 2019 roku 

 
 

zmieniająca statuty sołectw Gminy Drwinia 
 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 
r., poz. 994 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectw, Rada Gminy w Drwini 

 
§1. W statutach sołectw stanowiących załączniki Nr 1 - 13 Obwieszczenia Rady Gminy w Drwini         

z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie jednolitych tekstów statutów sołectw Gminy Drwinia przyjętych 
przez Radę Gminy Drwinia nr IV/22/03 z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw 
Gminy Drwinia ( Dz. Urz. Woj. Małop. z 2003 r. Nr 57, poz. 2627)  zmienionych uchwałą Nr XXIX /159/05    
z dnia 28 września 2005 roku w sprawie zmiany Statutów Sołectw Gminy Drwinia ( Dz. Urz. Woj. Małop. 
Nr 559 z 17.10.2005 r. ) wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) w Statucie Sołectwa Bieńkowice stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały 

§ 3 ust.3 otrzymuje brzmienie: 
 „3. Kadencja organów wykonawczych trwa 5 lat, licząc od daty ich wyboru.”, 
 

2) w Statucie Sołectwa Drwinia stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały 
§ 3 ust.3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Kadencja organów wykonawczych trwa 5 lat, licząc od daty ich wyboru.”,  
 

3) w Statucie Sołectwa Dziewin stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały 
§ 3 ust.3 otrzymuje brzmienie: 
 „3. Kadencja organów wykonawczych trwa 5 lat, licząc od daty ich wyboru.”, 
 

4) w Statucie Sołectwa Gawłówek stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały 
§ 3 ust.3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Kadencja organów wykonawczych trwa 5 lat, licząc od daty ich wyboru.”, 
 

5) w Statucie Sołectwa Grobla stanowiącym załącznik Nr 5 do uchwały 
§ 3 ust.3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Kadencja organów wykonawczych trwa 5 lat, licząc od daty ich wyboru.”, 
 

6) w Statucie Sołectwa Ispina stanowiącym załącznik Nr 6 do uchwały 
§ 3 ust.3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Kadencja organów wykonawczych trwa 5 lat, licząc od daty ich wyboru.”, 
 

7) w Statucie Sołectwa Mikluszowice stanowiącym załącznik Nr 7 do uchwały 



§ 3 ust.3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Kadencja organów wykonawczych trwa 5 lat, licząc od daty ich wyboru.”, 
 

8) w Statucie Sołectwa Niedary stanowiącym załącznik Nr 8 do uchwały 
§ 3 ust.3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Kadencja organów wykonawczych trwa 5 lat, licząc od daty ich wyboru.”, 
 

9) w Statucie Sołectwa Świniary stanowiącym załącznik Nr 9 do uchwały 
§ 3 ust.3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Kadencja organów wykonawczych trwa 5 lat, licząc od daty ich wyboru.”, 
 

10) w Statucie Sołectwa Trawniki stanowiącym załącznik Nr 10 do uchwały 
§ 3 ust.3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Kadencja organów wykonawczych trwa 5 lat, licząc od daty ich wyboru.”, 
 

11) w Statucie Sołectwa Wola Drwińska stanowiącym załącznik Nr 11 do uchwały  
§ 3 ust.3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Kadencja organów wykonawczych trwa 5 lat, licząc od daty ich wyboru.”, 
 

12) w Statucie Sołectwa Wyżyce stanowiącym załącznik Nr 12 do uchwały  
§ 3 ust.3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Kadencja organów wykonawczych trwa 5 lat, licząc od daty ich wyboru.”, 
 

13) w Statucie Sołectwa Zielona stanowiącym załącznik Nr 13 do uchwały  
§ 3 ust.3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Kadencja organów wykonawczych trwa 5 lat, licząc od daty ich wyboru.”. 
 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
 
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                         
                                                                                                                                         



                                                                                                                                         Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 3/2019 

                                                                                                                                                     Wójta Gminy Drwinia  
                                                                                                                                                           z dnia 4 stycznia 2019 r. 

 
 
 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW  
DO PROJEKTU STATUTU SOŁECTWA 

 
1. Sołectwo:……………………………………………………………………………… 

 
2. Imię i nazwisko osoby lub nazwa organizacji składającej formularz: 

 
………………………………………………………………………………………… 

 
3. Adres: ………………………………………………………………………………………… 

 
4. Telefon / e-mail: ………………………………………………………………………………………… 

 
5. Proponowane uwagi / wnioski do projektu statutu: 

 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Uzasadnienie: 
 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych 
mieszkańców gminy Drwinia, w związku z konsultacjami społecznymi do projektu uchwały ws. statutów  sołectw 
Gminy Drwinia, która stanowi Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 3/2019 Wójta Gminy Drwinia z dnia 7 stycznia 2019 
r. 
  
 

         

Podpis (czytelny) i data osoby składającej formularz: 
 
………………………………………………………… 



                                                                                                                  Załącznik Nr 3  
  do Zarządzenia Nr 3/2019 

                                                                                                                                                      Wójta Gminy Drwinia  
                                                                                                                                                           z dnia 4 stycznia 2019 r. 

 
 
 

 

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY DRWINIA 

 
 

z dnia 4 stycznia 2019  r. 
 

Wójt Gminy Drwinia zaprasza mieszkańców gminy do konsultacji, których przedmiotem jest projekt zmian 
statutu wszystkich sołectw Gminy Drwinia. Konsultacje obejmują obszar całej gminy i są skierowane do 
mieszkańców poszczególnych sołectw.  Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą 
wiążące dla organów Gminy.  

 
Projekt zmiany statutów sołectw dostępny jest na stronie internetowej  Gminy Drwinia w zakładce 
„Aktualności”, na tablicach ogłoszeń sołectw oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Drwinia. 

 
Wszelkie uwagi i wnioski mieszkańców prosimy składać pisemnie na formularzu w terminie do dnia 18 
stycznia 2019 roku Urzędzie Gminy Drwinia, Drwinia 57, 32-709 Drwinia w godzinach urzędowania lub 
pocztą elektroniczną na adres: wojt@drwinia.pl 

 
Wyniki konsultacji w sprawie projektu statutów sołectw dotyczą każdego sołectwa. 

 



                                                                                                                 Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 3/2019  

                                                                                                                                                     Wójta Gminy Drwinia  
                                                                                                                                                          z dnia 4 stycznia 2019 r. 

 
 
 
 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  
Z MIESZKAŃCAMI W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SOŁECTW GMINY DRWINIA 

 
 

1. Termin przeprowadzenia konsultacji: 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

2. Forma przeprowadzenia konsultacji: 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

3. Wyniki konsultacji: 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

4. Wyniki konsultacji projektu statutu sołectw zostaną przekazane Radzie Gminy Drwinia. 
 

5. Protokół niniejszy zostanie umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Drwinia w 
zakładce „Aktualności”, na tablicach ogłoszeń sołectw oraz na tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu Gminy Drwinia 

 
 

 
Drwinia  dnia ………………………………….. 
 
 
Podpisy 
 
………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 3/2019 

                                                                                                                                                      Wójta Gminy Drwinia  
                                                                                                                                                           z dnia 4 stycznia 2019 r. 

 
 

KALENDARZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM KONSULTACJI 
SPOŁECZNYCH  

dotyczących projektów zmiany statutów sołectw Gminy Drwinia 

 
 

 
DATA WYKONANIA CZYNNOŚCI 

KONSULTACYJNYCH 
 

PRZEDMIOT CZYNNOŚCI KONSULTACYJNYCH 

4 stycznia 2019 r. 

zamieszczenie na stronie internetowej Zarządzenia 
Nr 3/2019 Wójta Gminy Drwinia z dnia 7 stycznia 
2019 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami 
konsultacji społecznych dotyczących projektu zmian 
statutu sołectw Gminy Drwinia 

4 stycznia 2019 r. – 18 stycznia 2019 r. 

udostępnienie treści statutu mieszkańcom Gminy 
Drwinia na stronie Urzędu Gminy Drwinia w zakładce 
„Aktualności” treści zmian statutu sołectw, na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Drwinia oraz na 
tablicach ogłoszeń w sołectwach 

4 stycznia 2019 r. – 18 stycznia 2019 r. 

przyjmowanie pisemnych uwag i wniosków do 
projektu zmian statutu sołectw w Urzędzie Gminy 
Drwinia, na sekretariacie lub pocztą elektroniczną na 
adres: wojt@drwinia.pl 

18 stycznia 2019 r. 
przedstawienie Radzie Gminy protokołu                             
z przeprowadzonych konsultacji 



                                                                                                                  Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 3/2019 

                                                                                                                                                     Wójta Gminy Drwinia  
                                                                                                                                                         z dnia 4 stycznia 2019 r. 

 

                                                                       www.drwinia.pl 
 

 

Klauzula informacyjna  
dotycząca przetwarzania danych osobowych mieszkańców Gminy Drwinia, 

 w związku z konsultacjami społecznymi 
 do projektu uchwały ws. zmian statutów sołectw Gminy Drwinia. 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), dalej RODO, informuję, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gmina Drwinia z siedzibą: Drwinia 57, 32-709 Drwinia - 
kontakt telefoniczny: 12 284 98 25 

2. Na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: e-
mail: iod@drwinia.pl, nr telefonu 12 284 98 25 

3.  Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja obowiązków leżących po stronie Gminy, 
dotyczących przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami ws. uchwalenia zmian statutów sołectw 
Gminy Drwinia.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu, jest: 
a. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
b. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym – (t.j. Dz.U.2018.994 ze zm.), 
c. uchwała Nr Nr XLV/239/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych,  
d. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  

– ( t.j. Dz.U.2018.217 ze zm.). 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów  prawa. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres wynikający z przepisów prawa - na 

podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – (t.j. Dz.U.2018.217 ze 
zm.). 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość  
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. 

8. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, jak również nie będą profilowane. 
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

 
 
 
          
          Zapoznałam/em się z treścią klauzuli 
 
 

        …............................................................... 
                   (data i czytelny podpis)  

 

Urząd Gminy Drwinia 
 Drwinia 57, 32-709 Drwinia 

e-mail: wojt@drwinia.pl 

http://www.drwinia.pl/

