ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE
GMINY SKÓRZEC ZA 2021 ROK

W debacie nad

Raportem o stanie Gminy Skórzec za 2021 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 14 lipca 2022 r.
(czwartek) w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 13 lipca 2022 r. (środa), do
godziny 1500 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Skórzec.

ZGŁOSZENIE
Ja, niżej podpisana/y .............................................................................................................., zamieszkała/y
(imię i nazwisko zgłaszającego)

w ......................................................................................................................................................................
(dokładny adres zamieszkania na terenie gminy)

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

.........................................................
(data i podpis)

Swoje zgłoszenie przedkładam z poparciem następujących osób:
Lp.

Imię nazwisko

Miejscowość

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
POUCZENIE
W związku z Rozporządzeniem 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1ze zm.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn.zm.) zbierając podpisy popierające Pani/Pana kandydaturę do udziału w
debacie na Raportem o stanie Gminy Skórzec za 2019 rok staje się Pani/Pan administratorem tych danych osobowych. Nakłada to na
Panią/Pana obowiązek chronienia tych danych przed nie upoważnionym dostępem osób postronnych.

