
INFORMACJA 

o możliwości zgłoszenia  udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Osie                  

w roku 2020 

  

       Zgodnie z art. 28aa ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038), Wójt Gminy Osie ma obowiązek przedstawienia 

Radzie Gminy Osie Raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta 

w roku 2020.  

      W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos  mieszkańcy gminy.  

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest do złożenia  

Przewodniczącemu Rady Gminy Osie pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami                        

co najmniej 20 osób.  

       Powyższe zgłoszenie mieszkaniec gminy zobowiązany jest złożyć 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.   

      Sesja Rady Gminy Osie,  na której zostanie przedstawiony raport o stanie gminy Osie                     

w roku 2020 odbędzie się w dniu 26 lipca 2021 r.  o godzinie 15.30 w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Osiu. W tym dniu odbędzie się debata z udziałem mieszkańców. 

     W związku z powyższym zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem,  należy złożyć              

do dnia 23 lipca 2021 r. godz. 15:15 w Urzędzie Gminy Osie, ul. Dworcowa 6,                      

pokój nr 10.  

Wzór formularza zgłoszenia do debaty dostępny jest w BIP Gminy Osie i w Urzędzie Gminy 

Osie, ul. Dworcowa 6, pokój nr 10.  

 Każdy z mieszkańców, który spełni warunek zgłoszenia Przewodniczącemu Rady Gminy                            

i zamierza wziąć udział w dyskusji nad raportem o stanie gminy na sesji, w związku z epidemią 

COVID -19 zobowiązany jest zaopatrzyć się w środki ochrony indywidualnej oraz zachować 

tzw. dystans społeczny. 

 

 

  

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy Osie  

                                                                                        /-/ Roman Waśkowski  

  

  

 

 

 



  

 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCA   

BIORĄCEGO UDZIAŁ W DEBACIE  

NAD RAPORTEM GMINY OSIE 

  

Na podstawie 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. Urz. UE, L z 2016 r., Nr 119, poz. 1) (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), informuje się, że:  

1. Administratorem przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych jest: Wójt Gminy Osie 

ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie. 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Osie  jest: Magdalena Bączkowska. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 28aa ust.7 pkt 1 ustawy          

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz 

z 2021 r. poz. 1038) celem zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie gminy Osie.  

4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.  

5. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom 

wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

6. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji 

międzynarodowej.  

7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 

2 do Rozporządzenia 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 2011r. Nr 14, poz. 67  

z późn. zm.).  

8. Przysługuje Panu/Pani prawo do:  

a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania;  

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia 

danych;  

c) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. Przebieg sesji jest transmitowany  i uczestnicząc w debacie wyraża Pan/Pani zgodę na 

publikację wizerunku.  

 


