RADA MIEJSKA W NAROLU
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
Tel. (016) 631-70-86; (016) 631-70-87; Fax. (016) 631-71-04,
e-mail: urzad@narol.pl; www.narol.pl

Narol, 7 września 2020 r.

ZAWIADOMIENIE
O SESJI RADY MIEJSKIEJ W NAROLU
Zapraszam na XXI sesję Rady Miejskiej w Narolu, która odbędzie się w dniu 15 września 2020
roku (tj. wtorek) o godz. 15:00 - w budynku Szkoły Podstawowej w Narolu, przy ul. Granicznej 11,
37-610 Narol, z następującym porządkiem obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności sesji.
Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
Procedowanie uchwał:
1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Narol na 2020 rok,
2) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narol,
3) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Narol zobowiązań
wykraczających poza rok budżetowy,
4) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Narol zobowiązań
wykraczających poza rok budżetowy,
5) w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu osiedla jednorodzinnego „SŁONECZNE” w Narolu,
6) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi lubaczowskiemu,
7) w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
8) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
9) w sprawie postanowienia o odpłatnym przyjmowaniu przez punkty selektywnego zbierani
odpadów komunalnych odpadów z działalności rolniczej, niestanowiących odpadów komunalnych,
10) w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Narol,
11) w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Narol,
12) w sprawie zamiany nieruchomości mienia komunalnego,
13) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Narol w roku szkolnym
2020/2021.
14) inne.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie sesji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Narolu
Krzysztof Szawara

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE OBRADY RADY MIEJSKIEJ W NAROLU SĄ TRANSMITOWANE
I NAGRYWANE ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH OBRAZ I DŹWIĘK

INFORMACJA 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 osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzeni o ochronie danych) uprzejmie informujemy, że obrady
Rady Miejskiej w Narolu są transmitowane i nagrywane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Narol jest Burmistrz Miasta
i Gminy Narol, który reprezentuje Gminę Narol, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-610 Narol.
2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania
Urzędu Miasta i Gminy Narol, a także przysługujących uprawnień, można się skontaktować z wyznaczonym Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych – ul. Rynek 1, 37-610 Narol lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: iod@narol.pl.
3) Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta i Gminy Narol – przetwarza Pani/Pana dane osobowe przede wszystkim
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym przypadku na podstawie art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym, w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w postaci nagranego obrazu i dźwięku (w przypadku zabrania głosu na sesji) są
przetwarzane w celu realizacji przez gminę jej obowiązkowych zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez
Pani/Pana uprzedniej zgody jest art. 6 ust. 1 pkt c RODO, co oznacza, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, w zakresie jawności działania organów samorządowych.
5) W związku z przetwarzaniem danych w zakresie celów, o których mowa w punkcie 4, odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być:
- podmioty uprawnione jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu Państwa danych osobowych np. Sądy,
Prokuratura, Policja, a także inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych,
- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Narol przetwarzają dane osobowe, dla których
administratorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Narol,
- podmioty przetwarzające, na podstawie wiążących umów powierzenia lub inni administratorzy danych przetwarzający Państwa
dane we własnym imieniu takie jak: podmioty świadczące usługi informatyczne, podmioty świadczące pomoc prawną, lub inne
podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, oraz prowadzące działalność pocztową i kurierską, a także podmioty
świadczące działalność płatniczą np. banki.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 4, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu uprawnienia dostępu do nagrania oraz prawo do jego
usunięcia (anonimizacji) tej części nagrania, która ujawnia Pani/Pana dane, a które nie stanowią informacji publicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
8) W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta i Gminy Narol Pani/Pana
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony
danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wizerunku i barwy głosu jest dobrowolne i wynika z woli zabrania
głosu na sesji Rady Miejskiej w Narolu (dotyczy innych osób niż radni Rady Miejskiej w Narolu).
11) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu, tzn.
decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na
automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie będą wiązały się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
NAGRANIA Z SESJI BĘDĄ UDOSTĘPNIONE W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ, NA STRONIE
INTERNETOWEJ GMINY ORAZ W BIURZE RADY W URZĘDZIE MIASTA I GMINY NAROL

