ZGŁOSZENIE
Ja, niżej podpisana/y ............................................................................................, zamieszka ła/y w
................................................................................................................................................
(dokładny adres zamieszkania na terenie gminy)
zgłaszam swój udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy Adamów za 2020 rok.
…………………………………………….
(data i podpis)

Swoje zgłoszenie przedkładam z poparciem następujących osób:
LP.
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IMIĘ I NAZWISKO MIESZKAŃCA

MIEJSCOWOŚĆ

PODPIS

POUCZENIE
Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713
ze zm.), wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje
podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów
i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Kolejne ustępy przywołanego przepisu stanowią m.in., że w debacie nad raportem o stanie gminy głos
mogą zabierać również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos zobowiązany jest
do złożenia do przewodniczącego rady gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
1)w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób;
2)w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 50 osób.
Powyższe zgłoszenie mieszkaniec gminy zobowiązany jest złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym
dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady
zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi
o zwiększeniu tej liczby.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem Danych Osobowych dla osób podanych w zgłoszeniu jest Wójt Gminy
Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów, tel. 84 618 61 02, e-mail: poczta@adamow.gmina.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt za pomocą e-mail:
iod@rodokontakt.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia zgłoszenia.
4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres wynikający z właściwych przepisów
dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest wypełnienie
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
6. Podane dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym podmiotom i organom
administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa
7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich danych
osobowych:
a) do dostępu,
b) do sprostowania,
c) do ograniczenia przetwarzania,
d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do
profilowania.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości uwzględnienia zgłoszenia.
Podstawy prawne:
• Rozporządzeniem 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)
• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
• Ustawa z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym

