
Wilków, 18.03.2021 r. 

 
RADA  GMINY 

w Wilkowie 
woj. opolskie 

 
 

ORG.152.7.2020.JD 

 
 

Pani 

Teresa Garland TRS NP SKK 
 
 

Uprzejmie informuję, że w związku z wystąpieniem okoliczności niezależnych  

od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie 

określonym w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U z 2018 r.  

poz. 870), termin rozpatrzenia złożonej przez Pana petycji ulega przedłużeniu do dnia  

11 czerwca 2021 r. – zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy.  Przedłużenie terminu rozpatrzenia 

petycji wynika z rezygnacji z pełnienia mandatu radnego pełniącego funkcję 

przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Wilkowie  

i koniecznością wyboru nowego przewodniczącego tej Komisji, co nastąpiło dopiero w dniu  

1 marca 2021 r. oraz zwołania jej posiedzenia w celu przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego i zaopiniowania złożonej petycji. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

Grzegorz Hubicki 
 

  



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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) (dalej: RODO) informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Wilkowie, z siedzibą 

przy ul. Wrocławskiej 11 , 46-113 Wilków, e-mail: ug@wilkow.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Wilkowie jest Pani 

Katarzyna Winiecka, tel. 77 419 55 11 wew.111, e-mail: odo@wilkow.pl; 

3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu rozpatrzenia petycji oraz w celu 

dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym: 

- ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach (Dz.U z 2018 r. poz. 870). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadań/spraw oraz 

prawnie ustalony okres archiwizacji.   

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione 

na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania. 

6. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu 

do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania 

usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych 

osobowych, prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana 

narusza przepisy RODO.  

8. Dane osobowe podane przez Panią/Pana są wymogiem ustawowym. Niepodanie danych 

osobowych będzie skutkowało niemożnością załatwienia sprawy.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania 

decyzji, w tym profilowaniu. 

 

mailto:ug@wilkow.pl

