
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wilków w sprawie debaty nad 

"Raportem o stanie Gminy Wilków za 2019 rok" 

  

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy 

obowiązany jest przedstawić Radzie Gminy raport o stanie gminy, co roku do dnia 31 maja. 

„Raport o stanie Gminy Wilków za 2019 rok” został przedstawiony na sesji Rady Gminy 

Wilków w dniu 29 maja 2020 r. 

Mieszkańcy gminy mogą wziąć udział w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Wilków za 

2019 rok” na sesji, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 r. 

Zgodnie z art. 28aa. ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713) – „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na 

który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. 

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez 

przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać w debacie 

wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.” 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos na temat Raportu winien zatem w terminie do dnia 

18 czerwca 2020 r. w godzinach pracy urzędu złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy 

Wilków pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób (wzór zgłoszenia 

dostępny poniżej). 

       Przewodniczący Rady Gminy Wilków 

 

        /-/Tomasz Jakubowski 

 

 

 

 

 



 

..      .....................................,dnia ...........................… 
 

         Przewodniczący 

         Rady Gminy Wilków 

ZGŁOSZENIE 

 Ja, niżej podpisana/y .............................................................. zamieszkała/y) 

w .................................................................., na podstawie art. 28aa ust. 6, 7i 8  ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713),zgłaszam 

swój udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy Wilków za 2019 rok. 

Swoje zgłoszenie przedkładam z poparciem następujących osób: 

Lp Imię i nazwisko Podpis 
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        ……………………………….. 

         ( czytelny podpis) 



Klauzula informacyjna (przetwarzanie danych osobowych mieszkańców w związku z 

debatą nad raportem o stanie gminy) 

 

 Na podstawie art. 13ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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.U.UE.L. Nr 

119z 4 maja 2016 r., s.1,ze zm.) -dalej: „RODO” informuję, że: 

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wilków –dalej „Gmina”, 

reprezentowana przez Wójta Gminy Wilków, Wilków 62 A, 24-313 Wilków dalej 

„Administrator”. 

2)Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 

kontaktować,we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych,za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@gminawilkow.pl bądź pisemnie na adres Administratora, 

podany w pkt 1. 

3)Pani/Pana dane osobowe podlegają przetwarzaniu na podstawie art. 6 ust. 1lit. c RODO -

jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora określonego, w 

szczególności,w art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym–realizacji 

prawa mieszkańców do zabrania głosu nad raportem o stanie Gminy. 

4)Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym –osobom 

fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które 

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także podmiotom lub organom 

uprawnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. 

5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 

wskazanego w pkt 3, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych przez 

ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym archiwach, akty 

wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa, w szczególności administracyjnego. 

6)W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych 

przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do,dotyczących Pani/Pana, 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych-w 

zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych. 



7)Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8)Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez ustawę z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym,do realizacji prawa mieszkańców -zabrania głosu nad 

raportem o stanie Gminy. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości 

realizacji Pani/Pana uprawnień, związanych z celem przetwarzania danych, w skazanym w 

pkt 3. 

9)W Pani/Pana przypadku dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO )   


