
Informacja o raporcie 
o stanie gminy Chełm Śląski za 2018 rok 

1. Obowiązek przedstawienia radzie raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., 
poz. 506). Przepisy te wprowadzono na mocy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 
roku  o  zmianie  niektórych  ustaw  w  celu  zwiększenia  udziału  obywateli 
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 
publicznych.

2.  Raport  obejmuje  podsumowanie  działalności  Wójta  w  roku  poprzednim, 
w szczególności realizację polityk, strategii, programów oraz uchwał. 

3.  Nad Raportem zostanie przeprowadzona debata, w której biorą udział Radni 
oraz mogą zabierać głos mieszkańcy gminy Chełm Śląski .
Mieszkaniec,  który  chciałby  zabrać  głos  w  debacie  składa 
do Przewodniczącego Rady Gminy Chełm Śląski  pisemne zgłoszenie, poparte 
podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenia przyjmowane będą do 24 czerwca 
2019 roku w Biurze Rady Gminy Chełm Śląski  (Urząd Gminy Chełm Śląski , 
ul.  Konarskiego 2, I piętro, pokój nr  207) w godzinach pracy Urzędu Gminy 
Chełm  Śląski.  Wzór  zgłoszenia  stanowi  załącznik  do  informacji. 
Wzór zgłoszenia można otrzymać w biurze Rady Gminy. 

4.  Mieszkańcy będą dopuszczeni  do głosu w debacie  nad Raportem o stanie 
gminy  Chełm  Śląski   za  2018  rok  wg  kolejności  zgłoszeń.  Liczba 
mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. 

5.  Rozpatrzenie i debata nad Raportem o stanie gminy Chełm Śląski  za rok 2018 
odbędzie  się  na  sesji  Rady  Gminy  Chełm  Śląski   planowanej  na  dzień 
25 czerwca 2019 roku.

6.  Niniejsza informacja wraz z wzorem zgłoszenia  mieszkańca gminy  Chełm 
Śląski   do  udziału  w debacie  nad  Raportem o  stanie  gminy  Chełm Śląski 
za rok 2018 zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Chełm Śląski . 
                                

                                                             Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                        Henryk Buchta 



ZGŁOSZENIE

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………………… zamieszkały/a 
(imię, nazwisko)

w ……………………………………………………………………………………………………………………,
(adres zamieszkania)

zgłaszam swój udział w debacie nad Raportem o stanie gminy Chełm Śląski  za rok 2018. 

Swoje zgłoszenie przedkładam z poparciem następujących osób: 

Lp. Imię i nazwisko (osoby udzielającej poparcia) Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.



19.

20.

…

…

…

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych składającego zgłoszenie zgodnie z ogólnym 

rozporządzeniem RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: Wójta Gminy 
Chełm Śląski, z siedzibą w  Chełmie Śląskim, ul.  Konarskiego 2, w celu przygotowania i przeprowadzenia 
procedury debaty nad Raportem o stanie gminy Chełm Śląski za rok 2018, zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506). Podaję dane osobowe dobrowolnie  
i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

Chełm Śląski , dnia …………… …………………………………………… 
(czytelny podpis osoby składającej zgłoszenie)


