Debata nad raportem
Na sesji Rady Miejskiej w Warce, która odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2020 r.,
o godzinie 16:00 w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce Burmistrz Warki
przedstawi raport o stanie gminy, który obejmować będzie podsumowanie
działalności za rok 2019, w szczególności realizację polityk, programów
i strategii, uchwał rady gminy.
Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata,
w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15
mieszkańców gminy Warka. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy,
Rada Miejska w Warce przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi
Warki wotum zaufania.
Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi
złożyć do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Warce, pisemne zgłoszenie poparte
podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do
udziału w debacie.
Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności złożenia do
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Warce zgłoszenia. Zgłoszenia mieszkańców
gminy Warka do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane
będą do dnia 5 sierpnia 2020 r. w Biurze Rady Miejskiej w Warce.

Warka, dnia ………………
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Warce
Zgłoszenie
Ja, niżej podpisany (a) ………………………………………………………………..….
imię i nazwisko

zamieszkały(a) w …………………………………………………………………………
adres zamieszkania na terenie Gminy Warka

zgłaszam udział w debacie nad raportem o stanie Gminy Warka.
Wykaz osób popierających moje zgłoszenie:
Lp.

Imię i nazwisko

podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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19.
20.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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), podając dane osobowe i składając podpis na niniejszym
zgłoszeniu wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z
debatą nad raportem Gminy Warka za rok 2019.

……………………………
podpis mieszkańca

