
Zarządzenie Nr OR.0050.84.2019 

Wójta Gminy Tarnów Opolski 

z dnia 17 maja 2019 r. 

 

 

w sprawie obwieszczenia informacji o możliwości udziału mieszkańców gminy  

w debacie nad raportem o stanie gminy 

 

 

 

Działając na podstawie art. 30 ust.1 i art. 28a ust. 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)  Wójt Gminy Tarnów Opolski zarządza, 

co następuje: 

 

§ 1. Dokonuje się obwieszczenia informacji o możliwości udziału mieszkańców gminy  

w debacie nad raportem o stanie gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Przyjmuje się wzór zgłoszenia mieszkańca gminy Tarnów Opolski do udziału w debacie 

nad raportem o stanie gminy za 2018 rok wraz z listą osób popierających zgłoszenie stanowiący 

załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. Zarządzenie poddaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Tarnów Opolski oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim 

www.bip.tarnowopolski.pl i www.tarnowopolski.pl . 

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Tarnów Opolski. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

      Wójt Gminy Tarnów Opolski 

                                          /-/ Krzysztof Mutz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.tarnowopolski.pl/
http://www.tarnowopolski.pl/


Załącznik nr 1 

Informacja dotycząca przedstawienia przez Wójta Gminy Tarnów Opolski raportu  

o stanie gminy oraz zasad zgłaszania się mieszkańców do udziału  

w debacie nad raportem 

 

 Na sesji Rady Gminy Tarnów Opolski, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r.  

(poniedziałek) o godzinie 9:00 w sali budynku PKP przy ul. Dworcowej 4 w Tarnowie 

Opolskim, Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy. Nad przedstawionym raportem 

przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych będzie mogło wziąć udział 

maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Tarnów Opolski. Po zakończeniu debaty nad raportem 

o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum 

zaufania. 

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa  

do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko oraz adres 

zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 

podpisów osób udzielających mu poparcia. 

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja 

– a więc 21 czerwca 2019 r. (piątek). Zgłoszenia mieszkańców Gminy Tarnów Opolski 

przyjmowane będą w sekretariacie pok. nr 6 (I piętro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

Zgłoszenie 

Mieszkańca Gminy Tarnów Opolski do udziału w debacie 

 nad raportem o stanie gminy za 2018 rok 

 

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

(imię i nazwisko) 

 

Zamieszkały/a w ……………………………………………………………………………..... 

                      (adres zamieszkania na terenie Gminy Tarnów Opolski) 

 

Zgłaszam swój udział w debacie nad raportem o stanie gminy Tarnów Opolski. 

Swoje zgłoszenie przedkładam z poparciem co najmniej 20 osób. Lista osób w załączeniu. 

 

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 Tarnów Opolski z siedzibą w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6 w celu przygotowania 

procedury raportu o stanie Gminy Tarnów Opolski za 2018 rok zgodnie z art. 28aa ustawy  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 

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

3. Uczestnicząc w posiedzeniu sesji wyrażam  zgodę na przetwarzanie i upublicznianie przez Wójta 

Gminy Tarnów Opolski (zwanego dalej: Administratorem) swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 

1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. – tzw. RODO. 

 

Klauzula informacyjna jest umieszczona przez Administratora na stronie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim 

pod adresem: www.tarnowopolski.pl oraz wywieszona w budynku Urzędu przy ul. Dworcowej 6 w Tarnowie 

Opolskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tarnowopolski.pl/


LISTA OSÓB popierających zgłoszenie: 

 
Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w zakresie i imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i nr Pesel, przez Wójta Gminy Tarnów 

Opolski w celach związanych z przeprowadzeniem debaty nad raportem o stanie gminy. 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 

Tarnów Opolski. 

Klauzula informacyjna jest umieszczona przez Administratora na stronie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim 

pod adresem: www.tarnowopolski.pl oraz wywieszona w budynku Urzędu przy ul. Dworcowej 6 w Tarnowie 

Opolskim. 
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