
INFORMACJA 

o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy  

za 2020 rok 

 

Stosownie do art. 28aa  ustawy z dnia 08 marca  1990r.  o samorządzie gminnym  Wójt Gminy 

zobowiązany jest  przedstawić Radzie Gminy Kowiesy raport o stanie gminy.  Dokument został 

przedstawiony Radzie na sesji w dniu 27 maja br. 

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium dla 

Wójta. Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie Gminy przeprowadza się debatę, w której 

uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie 

gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos 

składa  do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami  co najmniej 20 

mieszkańców. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania (wzór 

zgłoszenia poniżej). Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności dokonanych do 

Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie 

wynosi maksymalnie 15. 

Termin sesji, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy  ustalony został na 

dzień  19 lipca 2021 r. (poniedziałek)  godz. 11.00. – sala konferencyjna w Urzędzie Gminy 

Kowiesy 

W związku z powyższym zgłoszenia do debaty przyjmowane będą w  Urzędzie Gminy Kowiesy 

do dnia 16 lipca 2021r .  (piątek) do godz. 16.00. 

              

 

              Zuzanna Dudziak 

/-/ Przewodnicząca Rady Gminy 

  



 

 

(wzór) 

 

ZGŁOSZENIE 

mieszkańca gminy Kowiesy do udziału w debacie nad raportem 
o stanie gminy za 2020 rok 

 
 
Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………….…………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a w ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
(adres zamieszkania na terenie gminy Kowiesy) 

 

Zgłaszam swój udział w debacie nad raportem o stanie gminy Kowiesy. W załączeniu przedkładam 

poparcie przez osoby zamieszkałe na terenie gminy. 

 

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 Kowiesy z siedzibą Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy, w celu przygotowania 

i przeprowadzenia debaty nad raportem o stanie gminy Kowiesy za rok 2020, zgodnie z art. 

28aa ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713). 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne ze stanem faktycznym. 

 

………………………………………………………………………………………. 
      (data i czytelny podpis osoby składającej zgłoszenie) 
 

  



LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH ZGŁOSZENIE 
 
 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


