
 

 

UCHWAŁA NR 559/2022 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 11 maja 2022 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu konkursu „Sołtys Roku Powiatu 

Toruńskiego”  

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr 72/2019 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 24 kwietnia 

2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu konkursu „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego”, wprowadza 

się następujące zmiany: 

 

1. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Do Konkursu nie mogą być zgłaszani sołtysi, którzy otrzymali tytuł laureata konkursu                   

w 5 ostatnich edycjach Konkursu. Do Konkursu mogą być zgłaszani sołtysi, którzy otrzymali 

wyróżnienie w poprzednich edycjach Konkursu.”. 

 

2. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej otrzymują:  

1) laureat lub osoba wyróżniona w poprzedniej/poprzednich edycji/edycjach konkursu „Sołtys 

Roku Powiatu Toruńskiego” - 1 przedstawiciel, 

2) Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – 1 przedstawiciel, 

3) Powiatowa Izba Rolnicza – 1 przedstawiciel, 

4) organizacje pozarządowe z terenu powiatu toruńskiego – 1 przedstawiciel, 

5) wójtowie gmin z terenu powiatu toruńskiego – do 8 przedstawicieli, po 1 przedstawicielu z 

każdej z gmin, 

6) Zarząd Powiatu Toruńskiego – 1 przedstawiciel, 

7) Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady 

Powiatu Toruńskiego – 1 przedstawiciel, 

8) Wydział Projektów Europejskich, Informacji i Współpracy z Mediami Starostwa 

Powiatowego w Toruniu – 1 przedstawiciel, 

9) Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Toruniu                                   

– 1 przedstawiciel.”. 

 

3. § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Laureat Konkursu „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego” otrzyma nagrodę finansową lub 

rzeczową o wartości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Podatek dochodowy od 

nagrody rozliczony zostanie zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.”. 

 

4. § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Osoby wyróżnione w Konkursie „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego” otrzymają nagrodę 

finansową lub rzeczową o wartości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda. 

Podatek dochodowy od nagród rozliczony zostanie zgodnie z ustawą o podatku dochodowym 

od osób fizycznych.”. 

 

5. Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego będącego załącznikiem do Regulaminu 

Konkursu „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do 

niniejszej uchwały. 



 

6. Załącznik nr 2 do Formularza zgłoszeniowego będącego załącznikiem do Regulaminu 

Konkursu „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do 

niniejszej uchwały. 

  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 Przewodniczący posiedzenia 

    Wicestarosta Toruński 

  

         Michał Ramlau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr 559/2022 

Zarządu Powiatu Toruńskiego 

z dnia 11.05.2022 r. 

 

Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego 

 

Niniejszy dokument  

podpisuje osoba/y zgłaszająca/ce kandydata  

do konkursu „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego” 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla osób uprawnionych do zgłoszenia kandydatur 

do udziału w Konkursie „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego” 

 

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 przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:  

1) Administratorem Państwa danych osobowych będzie Starosta Toruński. Można się z nim 

kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Starostwo Powiatowe w 

Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87 - 100 Toruń, e-mailowo: starostwo@powiattorunski.pl, 

telefonicznie 56/ 662 88 88. 

2) Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany 

inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres 

iod@powiattorunski.pl. 

3) Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonywania zadań 

realizowanych w interesie publicznym przez administratora, odbywać się będzie na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. e) RODO i art. 4 ust. 1 pkt 21) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528), w celu przeprowadzenia Konkursu „Sołtys Roku 

Powiatu Toruńskiego”. 

4) W związku z prowadzanym konkursem administrator przetwarzał będzie wyłącznie zwykłe 

dane osobowe, wymienione w pkt 2 formularza zgłoszeniowego kandydata do konkursu. 

5) Państwa dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie 

podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: portale 

społecznościowe, mass media, publikatory prasowe oraz internetowe, sądy, podmioty 

świadczące usługi pocztowe oraz telekomunikacyjne, organy ścigania, podatkowe oraz inne 

podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną 

podstawę prawną.  

Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je 

na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty 

świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może 

tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.  

6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania dla jakich zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z kategorii 

archiwalnej dokumentacji, określonej w Rozporządzeniu  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, tj. jako 

materiał archiwalny przechowywany wieczyście. 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadacie Państwo prawo do: 

a) dostępu do treści danych; 

b) sprostowania danych; 

c) usunięcia danych, jeżeli: 



• dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w 

których były przetwarzane, 

• dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, 

d) ograniczenia przetwarzania danych; 

e) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Z ww. żądaniami możecie Państwo wystąpić do administratora w formie pisemnej lub 

elektronicznej na adres podany powyżej. 

8) Przysługuje Państwu także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 

9) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  

w formie profilowania. 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Toruniu moich danych 

osobowych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej. 

 

 

 

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

     Miejscowość                                             Data                                      czytelny podpis/y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr 559/2022 

Zarządu Powiatu Toruńskiego 

z dnia 11.05.2022 r. 

 

 

Załącznik nr 2 do Formularza zgłoszeniowego 
 

Niniejszy dokument  

podpisuje osoba zgłaszana do konkursu  

„Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego” 

 

Zgodnie z art. 14 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 przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:  

1) Administratorem Państwa danych osobowych będzie Starosta Toruński. Można się z 

nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Starostwo 

Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87 - 100 Toruń, e-mailowo: 

starostwo@powiattorunski.pl, telefonicznie 56/ 662 88 88. 

2) Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany 

inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres 

iod@powiattorunski.pl. 

3) Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonywania zadań 

realizowanych w interesie publicznym przez administratora, odbywać się będzie na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO i art. 4 ust. 1 pkt 21) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 

r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) w celu przeprowadzenia 

Konkursu „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego”. 

4) W związku z prowadzanym konkursem administrator przetwarzał będzie wyłącznie 

zwykłe dane osobowe, wymienione w pkt 1 formularza zgłoszeniowego kandydata do 

konkursu. 

5) Państwa dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie 

podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: 

portale społecznościowe, mass media, publikatory prasowe oraz internetowe, sądy, 

podmioty świadczące usługi pocztowe oraz telekomunikacyjne, organy ścigania, 

podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w 

oparciu o stosowną podstawę prawną.  

Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je 

na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty 

świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić 

może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.  

6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania dla jakich zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z 

kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Rozporządzeniu  Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych, tj. jako materiał archiwalny przechowywany wieczyście. 

mailto:iod@powiattorunski.pl


7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadacie Państwo prawo 

do: 

a) dostępu do treści danych; 

b) sprostowania danych; 

c) usunięcia danych, jeżeli: 

 dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane 

lub w których były przetwarzane, 

 dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, 

d) ograniczenia przetwarzania danych; 

e) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Z ww. żądaniami możecie Państwo wystąpić do administratora w formie pisemnej lub 

elektronicznej na adres podany powyżej. 

8) Państwa dane pochodzą od uprawnionych do zgłoszenia kandydatur do udziału w Konkursie, 

którymi są rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa (min. 10 osób), rady parafialne Koła Gospodyń 

Wiejskich, organizacje pozarządowe, w tym Ochotnicze Straże Pożarne, władze samorządowe 

(wójtowie, rady gminy) oraz radni samorządowi.  

9) Przysługuje Państwu także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Toruniu moich danych 

osobowych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej. 

 

 

 

 

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

     Miejscowość                                             Data                                       czytelny podpis 

 

 


