DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY ZĘBOWICE ZA ROK 2021

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) podczas tzw. sesji absolutoryjnej
Rady Gminy w Zębowice w dniu 06 lipca 2022 r. o godz. 12.00, odbędzie się debata
nad raportem o stanie Gminy Zębowice za 2021 rok. Raport na tej sesji
rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności.
Nad raportem o stanie Gminy Zębowice przeprowadza się debatę. W debacie oprócz
radnych głos mogą zabierać także mieszkańcy Gminy Zębowice.
Mieszkaniec, który wyrazi wolę zabrania głosu, jest zobowiązany do złożenia
Przewodniczącemu Rady Gminy pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co
najmniej 20 osób. Wzór zgłoszenia wraz z listą poparcia mieszkańca stanowi załącznik
do niniejszej informacji.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została
zwołana sesja Rady Gminy Zębowice podczas której zostanie przedstawiony Raport
o stanie gminy Zębowice, tj. do dnia 05 lipca 2022 r.
Mieszkańcom będzie udzielany głos według kolejności otrzymania
Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia, spełniającego wymogi formalne.

przez

W związku z powyższym zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie nad
raportem o stanie Gminy Zębowice za 2021 rok są przyjmowane w Urzędzie
Gminy w Zębowicach, ul. Izydora Murka 2 (sekretariat pok. nr 25) do dnia 05 lipca
2022 r. do godz. 15.00.
Serdecznie zapraszam mieszkańców do wspólnej dyskusji nad raportem o
stanie Gminy Zębowice za 2021 rok.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Damian Ledwig

Klauzula informacyjna
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 (Dz. Urz. UE L Nr 119 str.1), zwanego dalej RODO informuję, że:
1. Administratorem danych jest Wójt Gminy Zębowice, mający siedzibę przy ul.
Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się : tel. 77 421 60 76,
wew. 26, e-mail iod@zebowice.pl,

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia wzięcia udziału w debacie
nad raportem o stanie gminy Zębowice za 2020 rok na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w
związku z art.28aa ust.7 ustawy z dn. 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym.

4. Podanie danych jest obowiązkowe i konieczne do realizacji celów, do jakich zostały
zebrane.
5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa.
6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz ograniczenia
przetwarzania.

7. Dane przechowywane będą przez okres przewidziany przepisami prawa,
ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.
8. Podane przez Panią /Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest
Pan/i zobowiązany/a do podania danych wskazanych w zgłoszeniu, a
konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zabrania głosu w debacie
nad raportem o stanie gminy Zębowice za 2021 rok lub udzielenia poparcia osobie
zgłaszającej się do udziału w tej debacie.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

ZGŁOSZENIE
Ja, niżej podpisany ...................., zamieszkały w .................... (adres
zamieszkania na terenie gminy) zgłaszam swój udział w debacie nad raportem o
stanie gminy ....................
Swoje zgłoszenie przedkładam z poparciem następujących osób (mieszkańców
Gminy Zębowice):
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