GMINA SŁAWNO

www.gminaslawno.pl

ZAPROSZENIE
do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Sławno
za 2018 rok
Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia
Radzie Gminy - Raport o stanie Gminy za poprzedni rok.
Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest
uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Wójtowi
absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad
przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
Debata nad Raportem o stanie Gminy Sławno odbędzie się podczas Sesji
Rady Gminy Sławno w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 11:00 w szkole
Podstawowej w Żukowie.
W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy
gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem
o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady Gminy Sławno pisemne
zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Zgłoszenie można składa do dnia 27 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 w Biurze
Rady w Urzędzie Gminy Sławno ul. M.C. Skłodowskiej 9 w Sławnie, pokój
nr 22. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
O możliwości zabrania głosu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy Sławno
(-) Marta Hołowata

Urząd Gminy Sławno, ul. Marii Curie Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno
tel. 59 810-67-10; fax: 59 810-67-00; e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl
NIP: 839-19-94-261; REGON: 770979909
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Sławno, dnia …………………… 2019 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Sławno

ZGŁOSZENIE
Ja niżej podpisany/a/ …………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a/ w …………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania na terenie Gminy Sławno)

zgłaszam swój udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy Sławno za 2018 r.
Swoje zgłoszenie przedkładam z poparciem ……….. osób, według załączonej listy.

………………………………..
czytelny podpis

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w debacie nad
Raportem o stanie Gminy Sławno za 2018 r., zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sławno reprezentowana przez Wójta z siedzibą
w Sławnie, 76-100, ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno, tel. 598107526, e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych pod w/w adresem lub adresem e-mail: odo@gminaslawno.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu przeprowadzenia debaty nad Raportem o stanie
Gminy Sławno za 2018 r. w związku z koniecznością realizacji ustawowych zadań Gminy Sławno wynikających z
art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r., poz. 506) oraz art. 6 ust. 1 lit. c
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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z późn. zm.).
4. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne.
5. Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procedury przeprowadzenia
debaty nad Raportem o stanie Gminy Sławno za 2018 r. a po tym czasie - zgodnie z terminami archiwizacji
określonymi w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r.
poz. 553 z późn. zm.)
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
obowiązujące przepisy prawa.
Zapoznałam/-em się i zrozumiałem

……………………………..
czytelny podpis
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Popieram zabranie głosu w debacie nad Raportem o stanie Gminy Sławno za rok 2018
przez ………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, miejsce zamieszkania osoby, której dotyczy zgłoszenie)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w debacie nad Raportem o stanie Gminy Sławno za 2018 r., zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sławno reprezentowana przez Wójta z siedzibą w Sławnie, 76-100, ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno, tel. 598107526, e-mail:
sekretariat@gminaslawno.pl.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod w/w adresem lub adresem e-mail: odo@gminaslawno.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu przeprowadzenia debaty nad Raportem o stanie Gminy Sławno za 2018 r. w związku z koniecznością realizacji ustawowych zadań
Gminy Sławno wynikających z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r., poz. 506) oraz art. 6 ust. 1 lit. c 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z późn. zm.).
4. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne.
5. Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procedury przeprowadzenia debaty nad Raportem o stanie Gminy Sławno za 2018 r. a po tym czasie - zgodnie
z terminami archiwizacji określonymi w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.)
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza obowiązujące przepisy prawa.
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