
ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.69.2021 
 

BURMISTRZA OLECKA 

z dnia 21 maja 2021 r. 

w sprawie przedstawienia „Raportu o stanie Gminy Olecko w 2020 roku” 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Olecku „Raport o stanie Gminy Olecko w 2020 roku”. Dokument opracowany 
został w postaci elektronicznej, w formie strony internetowej, której adres został opublikowany w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Olecku w dziale Raporty o stanie gminy. 

2. Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia zawiera aktywny link do treści raportu. 

§ 2. Debata nad raportem o stanie Gminy Olecko za 2020 rok odbędzie się podczas sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej 
w Olecku zwołanej na dzień 28 maja 2021 r. W debacie nad raportem o stanie gminy będą mogli wziąć udział również 
mieszkańcy gminy Olecko. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany będzie do złożenia 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Olecku pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 50 osób, którego wzór 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu 27 maja 2021 r. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Burmistrz 
 
 

Karol Sobczak 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORN.0050.69.2021

Burmistrza Olecka

z dnia 21 maja 2021 r.

Link do treści „Raportu o stanie Gminy Olecko w 2020 roku”

 

Raport ostanie Gminy Olecko w2020 roku
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………...………..., dnia …. 2021 r. 
 
 
 
 

Pani Alicja Stefanowska 

Przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Olecku 

 

ZGŁOSZENIE O UDZIALE W DEBACIE NAD „RAPORTEM O STANIE GMINY  

OLECKO W 2020 ROKU” 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………... 

(imię i nazwisko mieszkańca) 

zamieszkały/a ……………………………………………………………………………………………………... 

(adres zamieszkania na terenie Gminy Olecko) 

zgłaszam swój udział w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Olecko w 2020 roku”. 

Swoje zgłoszenie przedkładam z poparciem następujących osób: 
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Burmistrza Olecka

z dnia 21 maja 2021 r.
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

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 oso-

bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dzien-

nik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r.) w art. 13 ust. 1 i ust. 2 informujemy o zasadach przetwa-

rzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych: 

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Olecka, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@warmiainkaso.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań wynikających z art. 

28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  

4. Dane zostaną udostępnione publicznie w trakcie trwania sesji Rady Miejskiej w Olecku, na któ-

rej odbędzie się debata nad „Raportem o stanie Gminy Olecko w 2020 roku”. 

5. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez:  

a. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;  

b. podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych, uczestniczące w wy-

konywaniu czynności (np. podmioty świadczące usługi informatyczne, pomoc prawną). 

6. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji procedury debaty nad „Raportem 

o stanie Gminy Olecko w 2020 roku”, a po tym czasie przez okres obowiązku archiwizacyjnego 

wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. Przekazanie danych w celu realizacji przepisów prawa jest obligatoryjne. Bez podania danych 

nie można uczestniczyć w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Olecko w 2020 roku”. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane dotyczą przysługują 

następujące prawa:  

a. prawo żądania dostępu do danych osobowych,  

b. prawo żądania sprostowania danych osobowych,  

c. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,  

d. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  

e. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodar-

czego / do organizacji międzynarodowej. 

10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

profilowaniu. 

11. Zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych należy kierować pocztą na adres:  

Burmistrz Olecka, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko lub pocztą elektroniczną na adres:  

iod@warmiainkaso.pl 

12. Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania danych osobowych,  

przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/ 
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