
Informacja 

Przewodniczącego Rady Gminy Pęczniew 

o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportemo 

stanie Gminy Pęczniew 

 

1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.  

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim,                      

w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy               

i budżetu obywatelskiego. 

2. Rada rozpatruje raport podczas Sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady 

Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi.  

 

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.  

 

3. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady 

Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (w gminie do 20 

000 mieszkańców).  

 

Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu 

poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas której ma być 

przedstawiany raport o stanie gminy.   

 

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Pęczniew (Pokój nr 8) w godzinach 

pracy Urzędu Gminy.  

 

W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania 

mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 

podpisów osób udzielających poparcia – wzór zgłoszenia stanowi załącznik do 

niniejszej informacji. 

 

Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do 

dalszego procedowania nad raportem.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

        /-/ Jerzy Zych 

 

 

 



Załącznik  

Pęczniew, dnia……………………… 

Przewodniczący  

Rady Gminy Pęczniew 

 

ZGŁOSZENIE 

 

Ja, niżej podpisany /a ……………………………………………. zamieszkały 

(imię i nazwisko) 

w……………………………………………………….., zgłaszam swój udział  

                                (adres zamieszkania) 

 

w debacie nad raportem o stanie gminy Pęczniew. 
 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  

Swoje zgłoszenie przedkładam z poparciem następujących osób: 

 

l.p. Imię i nazwisko Podpis 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   
 

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

  Data i podpis (czytelny) osoby składającej zgłoszenie: 

 

 

 



 

 

Klauzula Informacyjna dotycząca osoby zgłoszonej do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Pęczniew  

 

Klauzula informacyjna  

 

Zgodnie z art. 13 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) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

� Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją obowiązku ustawowego 

przygotowania Raportu o Stanie Gminy Pęczniew jest Rada Gminy Pęczniew reprezentowana przez 

Przewodniczącego Rady Gminy Pęczniew.  

� Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym klienci mogą się kontaktować w sprawach 

dotyczących ochrony danych poprzez pocztę elektroniczną: magdalena@kuszmider.com.pl 

� Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i cRODO w celu przygotowania                 

i przeprowadzenia procedury Raportu o stanie Gminy Pęczniew za 2018 r., zgodnie  z art. 28aa 

ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506). 

1. Dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

2. Dane osobowe przechowywane są zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Urzędzie Gminy Pęczniew 

oraz ze szczególnymi przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji.  

3. posiada Pani/Pan prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,  

• usunięcia po zakończeniu okresu archiwizacji zgodnie z przepisami prawa, 

• ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzane są niezgodnie z celem, 

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

• wniesienia skargi do Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych. 

 

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa wskazach wyżej. 

 

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w Urzędzie Gminy w Pęczniewie.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Klauzula Informacyjna dotycząca osóbpopierających zgłoszenie osoby do udziału w debacie nad  

raportem o stanie gminy Pęczniew  

 

Klauzula informacyjna 
  

Zgodnie z art. 14 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) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

� Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją obowiązku ustawowego 

przygotowania Raportu o Stanie Gminy Pęczniew jest Rada Gminy Pęczniew reprezentowana przez  

Przewodniczącego Rady Gminy Pęczniew.   

� Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym klienci mogą się kontaktować w sprawach 

dotyczących ochrony danych poprzez pocztę elektroniczną:magdalena@kuszmider.com.pl  

� Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO w celu przygotowania 

 i przeprowadzenia procedury Raportu o stanie Gminy Pęczniew za 2018 r., zgodnie  z art. 28aa 

ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506). 

 
1. Pani / Pana dane ( imię, nazwisko) zostały przekazane przez   osobę zgłaszającą się do debaty nad raportem o 

stanie gminy  Pęczniew w celu udokumentowania poparcia   na podstawie z art. 28aa ust. 7  ustawyo samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506). 

2. Dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

3. Dane osobowe przechowywane są zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Urzędzie Gminy Pęczniew 

oraz ze szczególnymi przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji. 

4. posiada Pani/Pan prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

• usunięcia po zakończeniu okresu archiwizacji zgodnie z przepisami prawa, 

• ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzane są niezgodnie z celem 

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

• wniesienia skargi do Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych. 
   

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa wskazach wyżej. 

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

7.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w Urzędzie Gminy Pęczniew.    

  

 

 


