
ZGŁOSZENIE D0 UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM 0 STANIE

GMINY SKÓRZEC  ZA 2020 ROK

W debacie nad  Raportem o stanie Gminy Skórzec za 2020 rok mogą zabierać  głos radni oraz

mieszkańcy  gminy.  Mieszkaniec,  który  chciałby  zabrać  głos  w  debacie  zobowiązany jest

złożyć pisemne  zgłoszenie,  poparte  podpisami  co  najmniej  20  osób    do  Przewodniczącego

Rady Gminy Skórzec.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej

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

przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności

otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia."

Liczba mieszkańców mogących zabrać  głos w debacie wynosi  15,  chyba że rada postanowi

o zwiększeniu tej liczby.

Sesja,   na  której   zostanie   przedstawiony   Raport   o   stanie   Gminy   Skórzec   odbędzie   się

s   lipca   2021  r. ( czwartek) w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia

7  lipca 2021  r.  (środa), do  godziny  16°°  w Biuze Obsługi Klienta   Urzędu Gminy   Skórzec.



ZGŁOSZENIE

(imię  i  nazwisko zglaszającego)

Ja, niżej podpisana/y

(doL`ladny adres zamieszkanja na iercnic gmin}')

zgłaszam swój udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy Skórzec za 2020 rok.

(da'a  i  podpis)

zamieszkała/y

Swoje zgłoszenie przedkładam z poparciem następujących osób:
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POUCZENIE

W  związku  z  Rozporządzeniem   Parlamentu   Europejskiego  i   Rady  (UE)  20ló/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawic  ochr(}n}'  os(')b

fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem  danyi`h  osobow}'ch  i  w  sprawie  swob()dnego  pr7_cpl.\'\`'u  takich  dan}'ch  {}raz  ui`h.\'li.nia  J).\ reki}.\\.\

95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  (ichronie  dan}'ch)  (Dz.   U.  UE.  L.  z,  2016  r.  Nr   119.  str.lzc  7_m.)  oraz  usta\`'.i  Ź  dnia   10  mjć`  2018  r.

o  ochronie danych  osobowych  (I)z.  U.  z  2018  r.  poz.1000,  z  późn.zm.)  zbierając  podpisy  popierające  Pani/Pana  kandydaiurę  dt)  ucl7.iału  \`'

debacie   na  Raportcm   o  stanic  Gmin}.   Skórzei`  za  2019   rok  sta.ie  się   Pani/l'an   admini``tratorem   tych   dan}'ch   osobo\\'}'ch.   Nakl{ida  i()  ni]
Panią/Pana obowiązek chronienia tych danyi`h przed nie upo``'ażnionym dosiępcm  osób pos[ronnych.


