2. W !>Zczegolności przedmiot działania Komisji Re\\ iz)jncj stanO\\ ią:
a) kontrola d1:ialalności Burmistrza, miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednostek
pomocniczych,

b) 11:,ra1anie opinii

II

sprt\llach pr1.c11id1ian)ch

\I

usta11ach b<-)di pr1cdlo1on:,ch Komisji Rc11 i1:-jnej

przez Radę.
c) zajmem anie staml\\ isJ..a w spra11 ach przekazan)Ch Komisji Re11iz:-jnej pr1ez Rad,;.
cl) ocena sposobu realizacji uclmal Rad).
e) 11 ystępowanie

I

inicjał)\\ ą ucl111 aloda\1 czą.

t) 11ystępo11anic do Rady z 11niosJ..iem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Bur mistrzo11i,
g) rozpoz1ia11 anie skarg i II nioskó\\'.
h) w:- kony wanie inn) eh zada11 ,decon:-ch przez Radę w zakresie J..ontroli: upr a11 nienie to nie narusza
upra\1nie11 kontro In) eh inn) eh komisji. plrn oly 11 anyeh przez Radę.
O jakich Kierownikach kontrolowanych jednostek napisano/ma się na myśli w nowych zapisach projektu
Starutu? Gdzie jest napisana definicja Kierownika jednostki kontrolowanej?
W tym zakresie to „ostro pojechanie" w nowym projekcie Stahlhl - teraz to już Burmistrz za każdym razem się
wymiga z odpowiedzialności/że niewinny. Chociaż teraz też jest tak jak Bunnistrz uważa i uzna, raz jak mu
pasuje bierze winę na siebie a innym razem zwala winę na swojego urzędnika (czy podać/przypomnieć
przykłady?)
Jak w statucie nie będzie zapisów grubo na czerwono z żółtym podświetleniem to hulaj dusza piekła nie ma.
no i np. kolejne lata coraz więcej dzieci z Kamionki nie będzie realizowało podstawy programowej z
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, i załatwiały będą całoroczne zwolnienia z wf na basenie.
Wszyscy będą szczęśliwi, że nie ma obowiązkowych zajęć szkolnych w Soboty w Szkole
z uszanowaniem
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INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Drogi Mieszkańcu, zgodnie z art. 13 ust. 1_ i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą
wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Urząd Miasta Mikołów z siedzibą przy Rynku 16, 43-190
Mikołów, reprezentowany przez Burmistrza Mikołowa.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Informujemy, że:
I. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania ,
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której Twoje dane
zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez okres trwania procesu konsultacji
społecznych, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostać zarchiwizowane.
3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z uchwały Rady Miasta Mikołowa.
5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.
6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią: uchwala Nr XXXIl/646/2017 Rady Miejskiej
Mikołowa z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Gminy Mikołów oraz art. 35 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372).
7. Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych
z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
• adres e-mail: grzegorz.szymanski@mikolow.eu
• adres pocztowy: UM Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, p. 40a.
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie zrozumiała.
07.10.2021 ... . . .

data i podpis

