
 

I N F O R M A C J A 
o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie 

 nad raportem o stanie gminy za 2021rok 
 
1. Wójt, co roku przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie 

działalności wójta w roku poprzednim, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii. 

2. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy  

w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie 

gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych, będą mogli zabierać głos 

mieszkańcy Gminy Dynów, którzy będą mogli śledzić transmisję z obrad  bądź składać je osobiście 

do Urzędu Gminy (w terminie do 29 czerwca 2022 r., do godziny 12:00). Liczba mieszkańców 

mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.  Po 

zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad 

udzieleniem Wójtowi wotum zaufania. Sesja, na której odbędzie się debata nad raportem 

zaplanowana jest na dzień  30 czerwca 2022 r. 

3. Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do 

Przewodniczącego Rady Gminy Dynów, pisemne zgłoszenie zawierające, co najmniej: imię, 

nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz podpis. Zgłoszenie powinno być  poparte 

podpisami, co najmniej 20 osób będących mieszkańcami gminy Dynów udzielających poparcia 

zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie składa się najpóźniej do dnia 29 czerwca 

2022 r. do godz. 12:00. Dopuszczeni do głosu w debacie nad raportem są tylko ci mieszkańcy, którzy 

wcześniej złożyli zgłoszenie do Przewodniczego Rady Gminy Dynów. Brak udziału mieszkańców 

w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem. 

4. Niniejsza informacja wraz z wzorem zgłoszenia mieszkańca w debacie zamieszczona zostanie  

w http://bip.gminadynow.pl/, menu przedmiotowe: stronie internetowej „Raport o stanie gminy”, 

gminy www.gminadynow.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w budynku 

Urzędu Gminy Dynów. 

Zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 

29 czerwca 2022 r. w Urzędzie Gminy Dynów, ul. Ks. J. Ożoga 2, do godziny 12:00  w pokoju numer 

14. 

                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy Dynów 

                                                                                                         /-/  Franciszek Pilip 

Do pobrania: 

• Wzór zgłoszenia do udziału w debacie. 

http://www.gminadynow.pl/
http://bip.um.starachowice.pl/bip/54_umstarachowice/fckeditor/file/Raport%20o%20stanie%20gminy/2019%20rok/Przykładowy%20wzór%20zgłoszenia%20do%20udziału%20w%20debacie.pdf


 

Dynów, dnia ………………r. 

 

                                                                                   Pan Franciszek Pilip  

                                                                                   Przewodniczący  

                                                                                   Rady Gminy Dynów 

 

 

Ja, niżej podpisany .......................................................................................................................  
                                                                    ( imię i nazwisko )  

 

zamieszkały w ..............................................................................................................................  
                                                                  (adres zamieszkania) 

 

zgłaszam swój udział w debacie nad raportem o stanie gminy Dynów. Swoje zgłoszenie 

przedkładam z poparciem osób wg wykazu. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ogólnym 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), 

 

1. Zapoznałam/zapoznałem się z załączoną do zgłoszenia informacją w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych w celu przygotowania i przeprowadzenia procedury 

debaty nad Raportem o stanie Gminy Dynów za 2021 r. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  

 

                                                      Data i czytelny podpis osoby składającej zgłoszenie: 

 

...........................................................................................  

 

  



 

 Informacją 

 w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przygotowania i przeprowadzenia 

debaty nad raportem nad Raportem o stanie Gminy Dynów za 2021r. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Wójt Gminy Dynów z siedzibą   ul. Ks. 

J. Ożoga 2, 36-065 Dynów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych – Panem Danielem Panek adresem e-mail: 

iod@gminadynow.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a tj. osoba, której 

dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 

większej liczbie określonych celów, w celu przygotowania i przeprowadzenia debaty nad 

Raportem o stanie Gminy Dynów za 2021 r.  

4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, 

dla którego zostały zebrane. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, 

mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych zgodnie z rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych (Dz. U.  z 2011 r. Nr 14, poz. 67). 

6. Na zasadach RODO posiada Pani/Panu prawo: 

1) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

2) do sprostowania (poprawiania) danych, 

3) do usunięcia danych osobowych, 

4) do ograniczenia przetwarzania danych, 

5) prawo do przenoszenia danych, 

6) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału 

w debacie w celu przygotowania i przeprowadzenia procedury Raportu o stanie Gminy 

Dynów za 2021 rok 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

mailto:iod@gminadynow.pl


 

Lista osób popierających zgłoszenie: 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z załączoną Informacją w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych w celu przygotowania i przeprowadzenia procedury debaty nad raportem nad 

Raportem o stanie Gminy Dynów za 2021 r. 

L.p. Imię i nazwisko Podpis 
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