
Szanowni Mieszkańcy Gminy Daszyna 

  

  

Raport o stanie Gminy Daszyna za 2019 r. 

  

Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Daszyna do dnia 30 lipca 2020 r. 
ma obowiązek przedstawienia Radzie Gminy Daszyna Raportu o stanie gminy. 
Sesja, na której przedstawiony zostanie Raport, zaplanowana została na dzień    
30 lipca 2020 r. 

Raport będzie obejmował podsumowanie działalności Wójta Daszyny w roku 
2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady 
Gminy Daszyna 

Rada Gminy Daszyna będzie rozpatrywała raport podczas sesji, na której 
podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium 
Wójtowi. Sesja ta planowana jest na dzień 28 sierpnia 2020 r. i na sesji w tym 
dniu odbędzie się debata z udziałem mieszkańców. 

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos 
po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu Rady Gminy Daszyna. 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego 
Rady Gmina Daszyna pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami. 

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. 

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia 
przez Przewodniczącego Rady Gmina Daszyna. 

Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Gmina Daszyna składać należy najpóźniej 
do dnia 29 lipca 2020 r. do godz. 1500 (Urząd Gminy Daszyna, pok. 20). 

  

       Z poważaniem 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Daszyna 

           Beata Malarska  

 

 
 
 
 



  
Daszyna, dn. …………………………………… 

  
  
  
  
  

Pani  
Beata Malarska 

Przewodniczący Rady Gminy Daszyna 

  
  
  
  

ZGŁOSZENIE 

  
  
  
  
Ja niżej podpisany ……………………………………..……………………………………………………,  

                   (imię i nazwisko) 

  
zamieszkały w …………………………..……………………………………………………………………,  

(miejsce zamieszkania) 

  
zgłaszam w trybie art. 28 aa ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) swój udział w debacie nad 

„Raportem o stanie Gminy Daszyna za 2019r”. 

  

  

  
…………………………………………………….. 

  
      (podpis) 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Swoje zgłoszenie do debaty przedkładam z poparciem następujących osób*: 

  
  

Lp. Imię i nazwisko Podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

      

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.      

 
 

  
 
 

*zgodnie z treścią art. 28 aa ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) mieszkaniec, który chciałby 

zabrać głos, składa - w przypadku Gminy Daszyna - pisemne zgłoszenie poparte 

podpisami 20 (dwudziestu) osób. 

  

  



  

  
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA* 

Zgodnie z art. 13 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – RODO informuję, iż: 

1.   Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie 
Gminy Daszyna jest: Wójt Daszyny 

2.   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 
kontaktować się pisemnie, pocztą tradycyjną na adres Daszyna 34a, 99-107 
Daszyna lub e-mail: iod@gminadaszyna.pl; 
3.   Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, w tym art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 
1 lit. e RODO w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 

4.   Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków 
prawnych ciążących na urzędzie wynikającym z kontekstu prawnego 
w związku z udziałem w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Daszyna” oraz 
udzieleniem poparcia kandydatowi w przedmiotowym zakresie. 
5.   W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 
4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 

           organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania 
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie 
i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa; 
           inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych 
z Urzędem Gminy w Daszynie przetwarzają dane osobowe dla których 
Administratorem jest Wójt.  
6.   Posiadają Państwu następujące uprawnienia: 

         prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii 
tych danych; 

         prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –
 w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

         prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia 
zapomnianym), 
         prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
         prawo do przenoszenia danych, 
         prawo sprzeciwu wobec przetwarzania 

         prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 
sprawach ochrony danych osobowych. 

https://poczta.wp.pl/k/


7.   Podanie przez Państwo danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji 
gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. 
8.   Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 
9.   Okres przechowywania danych osobowych w urzędzie określony został 
w Rozporządzeniu 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). 

  
  
  
  
*klauzula ma zastosowanie od dnia wpływu Zgłoszenia do Urzędu Gminy 
Daszyna 

 

 


