DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY MALECHOWO ZA 2019 ROK
Rok 2020 jest drugim, w którym zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), Wójt Gminy Malechowo zobowiązany
jest do dnia 31 maja przedstawiać Radzie Gminy Malechowo raport o stanie gminy.
Raport ten obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku 2019, w szczególności
realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Malechowo.
Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała rady
gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi.
Nad przedstawionym przez Wójta „Raportem o stanie Gminy Malechowo” za 2019 rok
przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych.
W debacie nad raportem zabierać głos mogą również mieszańcy Gminy Malechowo.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady Gminy
pisemne zgłoszenie, poparte podpisami: w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej
20 osób.
Sesja Rady Gminy Malechowo poświęcona debacie nad raportem o stanie gminy za 2019 rok
planowana jest na dzień 19.06.2020 r. na godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Malechowo – sala
konferencyjna.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja,
podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy tj. do dnia 18.06.2020 roku.
Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Malechowo pok. 105 – Biuro Rady,
w godzinach urzędowania.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego
Rady zgłoszenia do udziału w debacie.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad
udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

…………………………..dnia …………………. 2020 r.

…………………………………………………..
( imię i nazwisko)
……………………………………………………
……………………………………………………
( adres zamieszkania)

Przewodniczący
Rady Gminy Malechowo
ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY
MALECHOWO
Na podstawie art. 28aa ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2020 r. poz. 713) zgłaszam swój udział w debacie nad raportem o stanie Gminy Malechowo.
Swoje zgłoszenie przedkładam z poparciem następujących osób:
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14.

Imię i nazwisko

Podpis

15.
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17.
18.
19.
20.

INFORMACJA
o przetwarzaniu Twoich danych osobowych
W związku z realizacją wymogów 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”),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Malechowo reprezentowana przez
Wójta Gminy Malechowo z siedzibą: Malechowo 22A, 76-142 Malechowo.
2. Z Inspektorem można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich
praw. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Gminie: e-mail: iodo@malechowo.pl,
tel. 94 31 40 579, adres do korespondencji Urząd Gminy Malechowo, 76-142 Malechowo 22A.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wskazanym w art. 28aa ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procedury debaty
nad raportem o stanie gminy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do
danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy
Malechowo Pani/ Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencją niepodania danych będzie brak
możliwości realizacji procedury debaty nad raportem o stanie gminy.
8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Data i podpis osoby składającej zgłoszenie
…………………………………………….

