Zarządzenie Nr OR.00 50.187 .2020
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 12 maja2020 r.
w sprawie obwieszczenia informacji o możliwościudziału mieszkańców gminy
w debacie nad raportem o stanie gminy

Działając na podstawie art. 30 ust.l i art. 28aa ust. 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r, poz. 713) Wójt Gminy Tamów Opolski
zarządza, co następuj

e

:

§ 1. Dokonuje się obwieszczenia informacji o możliwościudziału mieszkańców gminy
załącznikiem nr 1 do niniejszego
w debacie nad raportem o stanie gminy zgodnie
zarządzenia.

z

§ 2. Przyjmuje się wzór zgłoszenia mieszkańca gminy Tamów Opolski do udziału w debacie
nad raportem o stanie gminy za 2019 rok wraz z listą osób popierających zgłoszenie
stanowiący zńącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

§3. Zarządzenie poddaje się do publicznej wiadomościna tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Tarnowie Opolskim oraz na stronię internetowej Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim
www.bip,tarnowopolski.pl i www.tarnowopolski.pl
§ 4.

.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 5. Zarządzęnie wchodzi

w życie z dniem podpisania.

Załączniknr l
Informacja doĘcząca
przedstawienia przez Wójta Gminy Tarnów Opolski raportu
o stanie gminy orazzasadzg|aszaaia się mieszkańców do udziału
w debacie nad raportem

Na sesji Rady Gminy Tarnów Opolski, która odbędzie się w dniu 29 częrwca
2020 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 w sali budynku Gminnęgo Ośrodka Kultury - Filia
Kosorowicę przy ul. Opolskiej 9a w Kosorowicach. Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie
gminy. Nad przedstawionym raportem przęprowadzona zostanie debatą, w której oprócz
radnych będzie mogło wziąć udziń maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Tarnów Opolski.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie
nad udzieleniem Wojtowi wotum zaufania.
Mieszkanięc, który chcę zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa
do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko oraz
adręs zamieszkania mięszkańca gminy zamierzającego wziąć udziń w debacie oIaz co
najmniej 20 podpisów osób udzielających mu poparcia.
ZgŁoszenie składa się najpózniej w dniu poprzedzającym dzięń, na który zwołana została sesja

a więc 28 czerwca2020 r. (niedziela). Ze względów organizacyjnych prosimy o składanie
zgłoszeń do dnia 26 czerwca ż020 r. (piątek) Zgłoszenia mieszkańców Gminy Tarnów
Opolski przyjmowane będą w Biurze Obsługi Klienta (na parterze).

-

Zalączniknr

2

Zgloszenie
Mieszkańca Gminy Tarnów Opolski do udziału w debacie
nad raportem o stanie gminy za20l9 rok
Ja, nizej podpisany/a... .. . ....

ZamieszkńYlaw

(imię i nazwisko)
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Zgłaszamswój udział w debacie nad raportem o stanie gminy Tamów Opolski.
Swoje zgłoszenieprzedkładam z poparciem co najmniej 20 osób. Lista osob w załączeniu.
Klauzula informacyjna Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim
Stosownie do treściart. 12-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady NEl 20161679 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 95/46lWE
logólnerozporządzenie o ochronie danychl lDz,|Jrz.|JE. zż016 r.,L ll9,poz. 1l - dalej: RODO,
niniejsrym informuj emy,

i.

ze

:

Ad*ini.tratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Tarnów Opolski

ul. Dworcow a 6, 46-050 Tarnów opolski, Tw any dalej,,Administratorem".
Ochrony Danych Osobowych Panią Anetą Gierłach można kontaktowaĆ się
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iodo@opoczta.pl lub poczty tradycyjnej
na adres: |Jtząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcow a 6, 46-050 Tarnów Opolski.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim Administrator je PozYskał
i w zakresie niezbędnym do:
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorzę na podstawie art. 6 ust. 1 lit

ż. Z Inspektoratem
3,
a,

b.

c) RODO,

wykonania zadaniarealizowanego w interesie publicmym lub w ramach sprawowaniawładzy
publicznej powierzonej Administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO,
c. wykonania umowy, której z Administratorem /na podstawie art. 6 ust. l lit. b) RODO.
4. W związku zprzetwarzaniem danych osobowych w celach i na podstawie wskazanych w ust.
3, pani/Pana dane osobowe mogą byó udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom
odbiorców danych osobowych. odbiorcami pani/pana danych osobowych są:
podmioty upoważnione przez Administratora do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
b. póa*ioty przetwarzające Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych /tzw.
podm iot pr zetw arzający,
c. inne podmioty, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywanial przetwarzania
na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w jakim
Adm in istrator j e pozyskał, n iezbędny do wykon ania zadania real izowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
Administratorowi tub realizacji celu, w jakim Administrator je pozyskał na podstawie
udzielonej przez Panią/Pana zgody, a także po jego zrealizowaniu, przez okres niezbędnY do
wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania
pani/Pana danych osobowych lw szczegolności archiwizacjil lub okres niezbędny do

6.
a.
b.
c.
d.
o
.
r
.
.

ewentualnego ustalenia i dochodzenia przez Administratora roszlzęń wobec Pani/Pana lub
obrony przed Pani/P ana r oszczen iam i wobec Admini stratora.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuj'e Pani/Panu prawo do
żądania od Admin i stratora:
dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania swoich danych osobowych, gdy są one nieprawidłowe,
uzupełnienia niekompletnych swoich danych osobowych z uwzględnieniem celów
przętw ar zani a, w Ęm popr zez przedstaw en e dodatkowe go o św adczen a,
usunięcia swoich danych osobowych, przy azym Administrator, za wyjątkiem określonym
w art, l7 ust 3 RODO, ma obowiązek ich usunięcia gdy zachodzi jedna z następujących
okoliczności:
dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
zgoda, naktórej opiera się przetwarzaniezgodniezart.6 ust. l lit. a) RODO lub art.9 ust,2
lit. a) RODO została cofnięta, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
wnosi pani/pan sprzeciw na mocy art.21 ust. l RoDo wobęc przetwarzania i nię występują
nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosi
Pani/Pan sprzeciw na mocy art. ż1 ust. 2 RODO wobęc przetwarzania;
dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawęm;
i

Administrator;

o
7.

i

i

dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega

. dane
e.
o
o

i

osobowe zostały zebrane

w

związku

z

oferowanięm usług społeczeństwa

informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO;
ograniczeni a przetw arzania swoich danych osobowych, gdy:
kwestionuje pani/pan prawidłowośćswoich danych osobowych,
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu swoich danych

osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; - Administrator nie
potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Pan do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art.2l ust. l RODO wobec przętwarzania - do
czasu stwierdzenia, c4 prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są
nadrzędne wobec podstaw Pani/Pana sprzeciwu.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu także
prawo do:

a. wniesięnia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy zaistnieją prryczyny
związane z PanilPana szczegolną sytuacją, w sytuacji gdy przetwarzanię,. - oparte jest na

o

b.
c.
o
o
d.

wykonaniu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowaniawładzy
pub| icznej powierzonej Adm in i stratorow i ; lub
jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny
charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolnościosoby, któĘ
dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której
dane dotyczą, jest dzieckiem.
otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie uĄwanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego swoich danych osobowych, które
dostar czy łald ostarc zył Pan i/Pan Adm i n i stratorow i,
przesłania swoich danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkod zę strony
Administratora, jeżeli
przefivarzanie odbywa się na podstawie zgody w myślart. 6 ust. l |it. a) RODO lub art. 9 ust.
ż lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myślart. 6 ust. l lit. b) RODO; oraz
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomaĘzowany,
żądania by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu
administratorowi, o ile jest to technicznię mozliwę.
:

8.
g.

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ptzez Administratora. Organem
właściwymdo wniesienia skargijest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbyrva się na
podŚtawie zgody tj. na podstawie art. 6 ust l lit a) RODO, przysługuje PanilPanu prawo do
Óofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wPłYwu na
zgodnośći p.a*"m przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Przed jej
cofnięciem.

l0. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie PanilPana zgodY,

podanie przezPaniąlPana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
paniy'pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
1 l. irodanie ptzez
przetwarzafiia danych osobowych stanowi przepis prawa lub za:warta między stronami
u*o*u. W sytuacji, gdy nie poda Pani/Pan swoich danych Ósobowych nie będzie możliwe:
o wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
. *}-konunie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowaniawładz1'
publicznej powierzonej Admini stratorowi,
. zawarcie czy też wykonanie umowy.
12. pani/pana dane niebędą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
13. pani/Pana dane osobowe

w tym profilowaniu.

nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzjt,

LISTA OSÓB popierających zgłoszenie:
Złożeniepodpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
w zalłesie i imienia i nązwiska, adresu zamieszkąnia i nr Pesel, przez Wójta Gminy Tarnów
Opolski w celach zwiqzanych z przeprowadzeniem debaty nad raportem o stanie gminy.
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Tarnów Opolski, ul, Dworcowa 6,
46-050 Tarnów Opolski.
Kląuzula informacyjna jest umieszczona przez Administrątorą ną stronie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim
wv_w.1p.I_4p_y_spp_]"qk"[p_l oraz wywieszona w budynku Urzędu przy ul. Dworcowej 6 w Tąrnowie

pod adresem:
Opolskim.

Lp.

l
2,

4.
5.
6,
1
8.

9.
10.
11
1,2.

l3.
14.
15,
16

17.

l8.
19.

20.

Imię i Nazwisko

Adres zamieszkania

Pesel

Podpis

