Informacja
o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału
w debacie nad raportem o stanie gminy za 2018 rok
___________________________________________
1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.
Sesja, na której będzie przedstawiony raport odbędzie się 28 maja 2019 r.
2. Rada rozpatruje raport podczas Sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady
Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi (tzw. sesja
absolutoryjna).
Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
Sesja, na której odbędzie się debata zaplanowana jest na 25 czerwca 2019 r.
3. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego
Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób
(w gminie do 20 000 mieszkańców).
Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu
poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas której ma być
przedstawiany raport o stanie gminy. Dzień ten przypada na 27 maja 2019 r.
Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze Rady Gminy Porąbka (Dom Kultury
w Porąbce, II piętro, pokój nr 24) w godzinach pracy Urzędu Gminy.
W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania
mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej
20 podpisów osób udzielających poparcia – wzór zgłoszenia stanowi załącznik
niniejszej informacji.
Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 27 maja 2019 r. nie będą rozpatrywane.
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 na http://bip.porabka.pl/, menu przedmiotowe:
„Raport o stanie gminy”, stronie internetowej gminy www.porabka.pl
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Gminy Porąbka.

Wzór zgłoszenia
mieszkańca Gminy Porąbka do udziału w debacie
nad Raportem o stanie gminy za 2018 r.
Imię i nazwisko: ….......................................................................................
Adres zamieszkania: .......................................................................................................
OŚWIADCZENIE
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Wójta Gminy
Porąbka, z siedzibą w Porąbce, ul.Krakowska 3, w celu przygotowania i przeprowadzenia procedury Raportu
o stanie Gminy Porąbka za 2018 r., zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity –
Dz.U. z 2019 r. poz.506)
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Data i podpis (czytelny) osoby składającej zgłoszenie:
…........................................................................................

Lista osób popierających zgłoszenie:
(imię i nazwisko – podpis czytelny)
1. …....................................................................................
2. …....................................................................................
3. …....................................................................................
4. …....................................................................................
5. ........................................................................................
7. ….....................................................................................
8. ….....................................................................................
9. ….....................................................................................
10. …...................................................................................
11. .......................................................................................
12. …...................................................................................
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13. …...................................................................................
14. …...................................................................................
15. …...................................................................................
16. .......................................................................................
17. …...................................................................................
18. …...................................................................................
19. …...................................................................................
20. …...................................................................................
21. .......................................................................................
22. …...................................................................................
23. .......................................................................................
24. …...................................................................................
25. …...................................................................................
26. …...................................................................................
27. …...................................................................................
28. .......................................................................................
29. …...................................................................................
30. .......................................................................................

