
Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola 
tel. 46 858 27 33, e-mail: biuro.rady@zabiawola.pl 

 

……………………….., dn. ………………… 
                                (miejscowość)                                           (data) 

…………………………………………………..…. 

…………………………………………..…….….. 

………………………………………………….….. 
(imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca  
Gminy Żabia Wola zgłaszającego swój udział w debacie) 

 

…………………………………………………..…. 

……………………………………..…………..….* 
(telefon, adres e-mail mieszkańca Gminy Żabia Wola  
zgłaszającego swój udział w debacie) 

 

Sz. P. Anna Filipowicz 
Przewodnicząca Rady  

Gminy Żabia Wola 
 

Zgłoszenie udziału w debacie 
nad  

„Raportem o stanie Gminy Żabia Wola za rok 2021” 
 

Na podstawie art. 28aa. ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) zgłaszam chęć zabrania głosu w debacie  

nad „Raportem o stanie Gminy Żabia Wola za rok 2021”. 

Swoje zgłoszenie** do udziału w debacie przedkładam wraz z wymaganym - na podstawie 
przepisu art. 28aa ust. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
- poparciem co najmniej 20 osób. 

□   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy  

Żabia Wola w celu udziału w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Żabia Wola  
za 2021 rok” 

 

……………………………………………….………….. 
 
 

       (podpis mieszkańca zgłaszającego swój udział w debacie) 

 

 

 

* Podanie numeru telefonu/ adresu e-mail, umożliwi poinformowanie Mieszkańca o możliwości zabrania głosu 

w debacie (liczba mieszkańców, mogących zabrać głos w debacie, wynosi 15.)  

** Zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób musi zostać złożone Przewodniczącej Rady Gminy  

Żabia Wola najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja (28.06.2022 r.),  
podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy tj. do 27.06.2022 r., 
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Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola 
tel. 46 858 27 33, e-mail: biuro.rady@zabiawola.pl 

 

 

Popieram zabranie głosu w debacie nad  

„Raportem o stanie Gminy Żabia Wola za rok 2021” 

………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby, której dotyczy zgłoszenie) 

 

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Odręczny podpis 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

Klauzula informacyjna stanowi integralną część listy poparcia*  
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Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola 
tel. 46 858 27 33, e-mail: biuro.rady@zabiawola.pl 

 

*KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO UDZIAŁU W DEBACIE  

LUB UDZIELAJĄCYCH POPARCIA MIESZKAŃCOWI BIORĄCEMU UDZIAŁ W DEBACIE  

NAD „RAPORTEM O STANIE GMINY ŻABIA WOLA ZA 2021 ROK” 

 

„Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016 r.), dalej RODO, 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Żabia Wola jest:  

Wójt Gminy Żabia Wola – dalej administrator – w sprawach dotyczących zakresu działań i zadań wynikających  

z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022, poz. 559); adres siedziby: Urząd 

Gminy Żabia Wola, 96-321 Żabia Wola, ul. Główna 3,  urzad@zabiawola.pl 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez  

e-mail iod@zabiawola.pl, lub na adres siedziby administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, wizerunek 

osoby) będą przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 28 aa ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022, poz. 559), celem udziału w debacie lub udzielenia lub udzielenia 

poparcia mieszkańcowi, który chce wziąć udział w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Żabia Wola”. 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w zakresie niezbędnym do zrealizowania 

obowiązku wynikającego z wyżej wymienionego przepisu prawa - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być: 

a) 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; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Żabia Wola przetwarzają 

dane osobowe dla których administratorem jest Wójt Gminy Żabia Wola. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3,  

a po tym czasie, przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego. Dane osobowe będą przechowywane 

stosownie do kryteriów określonych kolejno w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 6 do rozporządzenia  

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.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich uzupełnienia  

i sprostowania. Jednocześnie przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia, bądź odmowy wyrażenia zgody  

na przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail w kontekście 

realizacji celu wskazanego w w/w klauzuli informacyjnej, z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek podania  

tych danych kontaktowych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

8. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych (w tym udostępnienia wizerunku osoby w ramach obrad  

on-line), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w debacie.  

9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz analogowy i nie będą 

profilowane.  

10. Pani/Pana dane osobowe, w związku z upublicznianiem nagrań za pośrednictwem serwisu 

https://www.transmisjaobrad.info/channels/2/gmina-zabia-wola, mogą być przekazywane do państw trzecich, 

ale odbywa się to zgodnie z zasadami ochrony prywatności. 
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