Raport o stanie powiatu
Informuję, że w dniu 13 maja 2020 roku Zarząd Powiatu w Siedlcach uchwałą
Nr LXXI/174/2020 przyjął Raport o stanie powiatu w 2019 r., który zgodnie z art. 30a ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920)
zostanie przedstawiony Radzie Powiatu w Siedlcach. Raport obejmuje podsumowanie
działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk,
programów i strategii oraz uchwał rady powiatu. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której
podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium.
Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie
powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad Raportem o stanie powiatu siedleckiego
Głos mieszkańców w debacie nad raportem
W debacie nad raportem o stanie powiatu Mieszkańcy Powiatu Siedleckiego mogą zabierać
głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady
w Siedlcach pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 Mieszkańców powiatu.
Wzór zgłoszenia
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana
została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są
dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Starosta
/-/ Karol Tchórzewski

ZGŁOSZENIE
Ja, niżej podpisany ................................................................................................................,
(imię i nazwisko)

zamieszkały w ……………………............................................... (adres zamieszkania na
terenie powiatu) zgłaszam swój udział w debacie nad Raportem o stanie powiatu siedleckiego
w 2019 roku.
Swoje zgłoszenie przedkładam z poparciem następujących osób, zamieszkałych na trenie
powiatu siedleckiego.
„Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z załączoną klauzulą informacyjną
dotyczącą przetwarzania danych osobowych w celu przygotowania i przeprowadzenia procedury debaty
nad Raportem o stanie Powiatu Siedleckiego za 2019 r.”
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Imię i nazwisko

Własnoręczny podpis

……………………………………………
(podpis)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie
uczestniczenia w debacie nad raportem o stanie powiatu
W związku z realizacją wymogów 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.U. UE. L.
z 2016 r., Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Siedlecki, adres:
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce, tel. 25 644-72-16, adres email:
starostwo@powiatsiedlecki.pl .
2. Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym do kontaktów z osobami, których
dane dotyczą w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz
z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia 2016/679 można
skontaktować się telefonicznie Tel. 25 644 72 16, pisząc na adres e-mail:
iod@powiatsiedlecki.pl lub adres siedziby wskazany w pkt. 1.
3. Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 30a ust. 6 i 7 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 920)
celem przygotowania i przeprowadzenia debaty nad Raportem o stanie Powiatu
Siedleckiego za 2019 rok.
4. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom upoważnionym
na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
5. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia
celu, dla którego zostały zebrane, a po tym czasie w celach archiwizacyjnych przez
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo:
a. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
c. prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e. prawo do przenoszenia danych;
f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału
w debacie w celu przygotowania i przeprowadzenia procedury Raportu o stanie Powiatu
Siedleckiego za 2019 rok.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
9. Przebieg sesji jest transmitowany on-line na stronie internetowej Powiatu i kanale
YouTube i uczestnicząc w debacie wyrażają Państwo zgodę na publikację wizerunku.

