
………………………………… 
miejscowość i data 

 

ZGŁOSZENIE 

 

Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………, zamieszkały 

w …………………………………………………………………………………., zgłaszam swój udział 

w debacie nad raportem o stanie gminy Leszno. 

 

 

Swoje zgłoszenie 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.   

 

 

………………………………………. 
                 podpis  

 

 

Objaśnienia: 

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) wójt 

co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie 

działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał 

rady gminy i budżetu obywatelskiego. 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, zobowiązany jest złożyć 

do przewodniczącego rady gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób (w gminie 

do 20 000 mieszkańców). 

Powyższe zgłoszenie mieszkaniec gminy zobowiązany jest złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, 

na który zwołana została sesja, podczas której odbędzie się debata. Mieszkańcy dopuszczani są do głosu 

według kolejności otrzymania zgłoszenia przez przewodniczącego rady. 

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. 

Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Rady w Urzędzie Gminy Leszno, pokój nr 26. 

 

Pouczenie 

W związku z Rozporządzeniem 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1 ze zm.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1669 oraz zm. z 2019 r. poz. 730) zbierając 

podpisy popierające Pani/Pana kandydaturę do udziału w debacie na Raportem o stanie Gminy Leszno 

za 2018 rok staje się Pani/Pan administratorem tych danych osobowych. Nakłada to na Panią/Pana 

obowiązek chronienia tych danych przed nieupoważnionym dostępem osób postronnych. 


