
  

Zarządzenie Nr OR 0050.54.2021 

Wójta Gminy Izbicko 

z dnia 28 maja 2021 r. 

 

 

w sprawie obwieszczenia informacji o możliwości udziału mieszkańców gminy w debacie 

nad raportem o stanie gminy 

 

 

Działając na podstawie art. 30 ust.1 i art. 28aa ust. 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Izbicko zarządza, co następuje:  

 

§ 1. 

 

Dokonuje się obwieszczenia informacji o możliwości udziału mieszkańców gminy w debacie nad 

raportem o stanie gminy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2. 

 

Przyjmuje się wzór zgłoszenia mieszkańca gminy Izbicko do udziału w debacie nad raportem o 

stanie gminy za 2020 rok wraz z listą osób popierających zgłoszenie stanowiący Załącznik nr 2 do 

niniejszego zarządzenia.  

 

§ 3. 

 

Zarządzenie poddaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Izbicko 

oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Izbicko: www.bip.izbicko.pl i www.izbicko.pl  

 

§ 4. 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Izbicko.  

 

§ 5. 

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

  

 

 

 



Załącznik nr 1  

 

Informacja dotycząca przedstawienia przez Wójta Gminy Izbicko raportu o stanie gminy 

oraz zasad zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem 

 

 

Na sesji Rady Gminy Izbicko, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 r. (poniedziałek) 

na Sali obrad w Urzędzie Gminy w Izbicku przy ul. Powstańców Sł. 12 w Izbicku, Rada Gminy 

rozpatrzy raport o stanie gminy. Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, 

w której oprócz radnych będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy 

Izbicko. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głoso-

wanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.  

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do 

Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko oraz adres za-

mieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 pod-

pisów osób udzielających mu poparcia.  

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została 

sesja – a więc 25 czerwca 2021 r. (piątek). Zgłoszenia mieszkańców Gminy Izbicko przyjmowane 

będą w sekretariacie pok. nr 7 (I piętro).  

 
  



Załącznik nr 2a  

 

Zgłoszenie 

Mieszkańca Gminy Izbicko do udziału w debacie 

nad raportem o stanie gminy za 2020 rok 

 

Ja, niżej podpisany/a……………………………………………………………………………  
(imię i nazwisko) 

 

 

Zamieszkały/a w …………………………………………………………………………….....  
(adres zamieszkania na terenie Gminy Izbicko) 

 

Zgłaszam swój udział w debacie nad raportem o stanie Gminy Izbicko. Swoje zgłoszenie przed-

kładam z poparciem następujących osób.  

 

Lp. Imię i Nazwisko Adres zamieszkania Podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16     

17.     

18.     

19.     

20.     

(wymagana liczba podpisów – co najmniej 20 osób) 

 

Podpis ………………………………………… 

 

 

 



Załącznik nr 2b 

Informacja zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-

niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporzą-

dzeniem. 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Izbicko z siedzibą w Izbicku ul. Po-

wstańców Śl. 12. 

2. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email wojt@izbicko.pl  , telefo-

nicznie pod numerem  607777226  lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczą-

cych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych poprzez telefon komórkowy 668 620 696. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawa udziału mieszkańców w debacie 

nad raportem o stanie gminy. Ponadto w celu transmitowania i rejestracji obrad rady gminy 

za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Artykuł 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie 

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze), Artykuł 

6 ust. 1 lit. e (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi), 

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)). 

6. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administra-

tora. Odbiorcami mogą być także podmioty działające w oparciu o przepisy prawa. W każdym 

przypadku udostępnienia lub powierzenia danych takim podmiotom Administrator zapewnia, 

że odbywa się ono zgodnie z prawem. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem 

Akt, prowadzonym przez Administratora.  

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usu-

nięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

10. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych oso-

bowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynikające z Art. 20.1b, 28aa ustawy z dnia 8 

marca 1990 r o samorządzie gminnym. Art. 20.1b mówi, iż: „Obrady rady gminy są transmi-

towane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są 

udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny 

sposób zwyczajowo przyjęty”. Art. 28aa w ustępie 6 i 7 mówi, iż: „W debacie nad raportem 

o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać 

głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, po-

parte podpisami: a) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób; b) w gminie 

powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu 

mailto:wojt@izbicko.pl


poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany 

raport o stanie gminy.” Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację wymienio-

nych celów w punkcie 4. 

13. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowa-

nia. 


