INFORMACJA
o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału
w debacie nad Raportem o stanie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
za 2018 rok
1. Na podstawie art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz co roku
do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy
W dniu 31 maja 2019 r. Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej przedłożył Radzie Miejskiej
Raport o stanie Gminy za 2018 rok.
2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności
realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej.
3. Rada Miejska rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest
uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Raport
rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.
Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
4. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
5. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
6. Mieszkaniec Gminy Kalwaria Zebrzydowska, który chciałby zabrać głos składa do
Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
7. Zgłoszenie składa się 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.
Zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Kalwaria Zebrzydowska za 2018
rok należy składać w biurze Rady Miejskiej pok. nr 17 II piętro.
Termin składania zgłoszeń upływa 24 czerwca 2019 r. do godziny 1700
Przykładowy wzór zgłoszenia oraz klauzulę informacyjną załączono poniżej. Zgłoszenie można
również odebrać w Biurze Rady Miejskiej.

Zgłoszenie
mieszkańca Gminy Kalwaria Zebrzydowska do udziału w debacie
nad Raportem o stanie Gminy Kalwaria Zebrzydowska za 2018 r.

Imię i nazwisko: …...........................................................................................................
Adres zamieszkania: .......................................................................................................

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych
podczas debaty nad Raportem o stanie gminy Kalwaria Zebrzydowska za 2018 rok, zgodnie z art. 28
aa ustawy o samorządzie gminnym (t.j. – Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.).

Data i podpis osoby składającej zgłoszenie

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

Swoje zgłoszenie przedkładam z poparciem następujących osób:
Lista osób popierających zgłoszenie
Lp.
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Imię i Nazwisko

Podpis

16
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22

………………………….……….………………………
Miejscowość, data i podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kalwarii
Zebrzydowskiej z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, adres
email: sekretariat@kalwaria-zebrzydowska.pl, tel. 33/8766-218.
2. W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z naszym
inspektorem
ochrony
danych,
przesyłając
e-mail
na
adres
ochronadanych@kalwaria-zebrzydowska.pl.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie
art. 6, ust.1, lit. c oraz w celu udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy
Kalwaria Zebrzydowska za 2018 rok, w związku z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy upoważnione do otrzymania
Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie
dłuższy niż wynikający z przepisów ustawowych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez podmioty
przetwarzające lub nadzorowane przez Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1) prawo dostępu do treści swoich danych,
2) prawo sprostowania swoich danych osobowych,
3) prawo do ograniczenia przetwarzania,
4) prawo wniesienia sprzeciwu,
5) Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym
decyzji będących wynikiem profilowania.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Bez podania
danych osobowych nie może Pani/Pan wziąć udziału w debacie.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i oświadcza
Pani/Pan, że są one zgodne z prawdą.

