Jabłonna 07.06.2021 r.

INFORMACJA
Przewodniczący Rady Gminy Jabłonna o terminie Sesji Rady Gminy Jabłonna, na której przedstawiony zostanie „Raport o stanie Gminy za 2020 rok” wraz z debatą, w której Mieszkańcy mają możliwość udziału.
Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U z 2020 r. , poz. 713 z późn. zm1 ) Wójt Gminy Jabłonna przedstawił „Raport o stanie
Gminy za 2020 rok”. Raport ten będzie przedmiotem debaty podczas sesji Rady Gminy Jabłonna, w
dniu 28 czerwca 2021 r. o godz. 14,00,. w trybie zdalnym obradowania, w której Mieszkańcy mają
możliwość udziału. Wobec powyższego osoba, która zgłasza swój udział w debacie i spełniła wymogi
formalne, winna mieć dostęp do internetu oraz sprzęt (komputer, laptop, tablet, itd.) który umożliwi uczestnictwo w debacie, a zatem nieodzownym jest przy zgłoszeniu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez podanie numeru telefonu oraz adresu e.mail.
Stosownie do art. 28aa ust. 6-8 przywołanej ustawy, w debacie nad raportem o stanie gminy może
wziąć udział 15 mieszkańców gminy.
Mieszkaniec Gminy Jabłonna, który chciałby zabrać głos w debacie jest zobowiązany złożyć do
Przewodniczącego Rady Gminy Jabłonna pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej
20 osób – według wzoru zamieszczonego poniżej.
Zgłoszenia można składać najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję, tj. do dnia 25 czerwca 2021 r.
O zakwalifikowaniu się do debaty decyduje kolejność zgłoszeń oraz ich poprawność (spełnienie
wymogów formalnych).
Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Jabłonnie w dniach i
godzinach pracy Urzędu oraz drogą mailową na adres: urzad @jablonna.pl.
Treść Raportu oraz druk zgłoszenia wraz z listą poparcia znajduje się na stronie internetowej Urzędu
Gminy Jabłonna – BIP w zakładce Raport o stanie Gminy Jabłonna za rok 2020.
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