Rada Miejska w Bielsku-Białej
VIII kadencja: 2018-2023

Bielsko-Biała, dnia 7 stycznia 2021 roku

43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1
RM.0002.1.2021

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.),

na wniosek Prezydenta Miasta
zwołuję
XXVII sesję Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
na dzień 14 stycznia 2021 roku (czwartek) na godzinę 12.00.
Sesja Rady Miejskiej odbędzie się
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
(tj. w zdalnym trybie obradowania).
Porządek obrad załączony zostaje do niniejszego zawiadomienia.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.),
„Pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej
w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy”.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Okrzesik

_______________________
1

Art. 20 ust. 3: „Na wniosek wójta lub co najmniej ¼ ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień
przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust.1 w zdaniu drugim.”
Art. 20 ust. 1 zdanie drugie: „(...) Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.”

Rada Miejska w Bielsku-Białej
VIII kadencja: 2018-2023
43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1
RM.0002.1.2021

Porządek XXVII sesji
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
w dniu 14 stycznia 2021 roku
(czwartek, godz. 12.00)

1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

2.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez
Radnych Rady Miejskiej.

3.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/638/2020 Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r. - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej
na 2021 rok.
DRUK NR 668

4.

Sprawy różne.

5.

Zamknięcie obrad.

Dostęp do materiałów kierowanych na sesję Rady Miejskiej
http://www.um.bielsko.pl/bip/

W menu „PRAWO LOKALNE”, zakładki:
 Informacje i sprawozdania dla RM (umieszczane w obrębie roku)
 Projekty uchwał RM
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§

INFORMACJA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
OBECNYCH NA SESJI
RADY MIEJSKIEJ BIELSKA-BIAŁEJ

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 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 rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.Urz. UE L z 04.05.2016 r., nr 119,
s.1 - zwane dalej w skrócie „RODO”, informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bielska-Białej, z siedzibą
43-300 Bielsko-Biała, plac Ratuszowy 1.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych, może Pani/Pan skontaktować się w sprawach związanych
z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pisemnie na adres siedziby Administratora,
b) telefonicznie: 33 497 17 21,
c) adres poczty elektronicznej: iod@um.bielsko.pl
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się na podstawie przepisów art. 20
ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.). W celu realizacji zasady jawności, obrady Rady Miejskiej
są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. W związku
z powyższym istnieje możliwość zarejestrowania wizerunku i głosu osób obecnych na sesji
Rady Miejskiej.
4. Zarejestrowany podczas sesji Pani/Pana wizerunek i głos będzie stanowić zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U.
z 2019 r., poz. 1429 z późn. zm.) informację publiczną i zostanie opublikowany na stronie
internetowej miasta Bielska-Białej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej.
5. Pani/Pana dane osobowe zgodnie ze aktualnym stanem prawnym będą dostępne bezterminowo.
6. Ze względu na jawność obrad osoba biorąca w niej udział nie może skutecznie domagać się
ograniczenia rejestracji swojego wizerunku i głosu.
7. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do danych osobowych, oraz ich sprostowania,
b) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Warszawa,
ul. Stawki 2.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

