
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze na członków komisji 
konkursowej do oceny ofert składanych w ramach otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie: 

promocji gminy, ochrony i promocji zdrowia, polityki 
społecznej, kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa 
narodowego, dowożenie uczniów do szkół w 2018 roku

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI

Imię i nazwisko kandydata

Nazwa organizacji pozarządowej lub 
podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 

Adres do korespondencji

Telefon kontaktowy

E-mail kontaktowy

Opis doświadczenia kandydata w zakresie 
działania na rzecz organizacji pozarządowej 
lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie
. Max. 100 wyrazów

Deklaruję udział w pracach komisji konkursowej związanej z realizacją zadań z zakresu*:
 

Promocji gminy
Ochrony i promocji zdrowia
Polityki społecznej
Bezdomności zwierząt
Kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego

*Należy dokonać wyboru poprzez wstawienie znaku „x”. Możliwy jest wybór więcej niż jednego zakresu.
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Oświadczam, że:

1. Jestem obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzystam z pełni praw publicznych.
2. Nie reprezentuję organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie  (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 
1817), biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych w 2017 roku, ogłaszanych przez 
Burmistrza Nidzicy,

3. Nie podlegam wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Ko-
deksu postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2016 r., poz. 23),

4. Deklaruję prawdziwość podanych wyżej danych i wyrażamzgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 677),

Podpis kandydata na członka komisji:

Zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisjach konkursowych.
Zgłaszamy ww. kandydata na członka komisji..

Podpis i pieczęcie osób upoważnionych do
reprezentowania organizacji pozarządowej
/podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, z ramienia którego
występuje kandydat

Miejscowość i data:
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