
FORMULARZ ZGŁOSZENIA 
 

I. Dane dotyczące Kandydata na członka Komisji  

1. 

 

Imię i Nazwisko  

 

 

2. Adres do korespondencji 
 

3. Telefon kontaktowy  

4. E-mail kontaktowy  

4. 

 

Kandydat jest przedstawicielem 

następującej organizacji pozarządowej/ 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego        

i o wolontariacie: 

 

 

 
II. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie: 

Ja niżej podpisany(a).................................................................................................................. : 

1. Deklaruję chęć udziału w Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert do otwartych konkursów ofert na 

realizacje zadań publicznych w 2014 roku i posiadam wiedzę w przedmiocie zadań publicznych oraz 

w zakresie działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 

1536 z późn. zm.) 

2. Oświadczam, iż nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe 

oraz że korzystam w pełni z praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 

3. Jestem osobą wskazaną przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, 

poz. 1536 z późn. zm.), lecz nie będę reprezentował organizacji lub podmiotów podczas ich udziału 

w konkursie, 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

wyboru członków Komisji Konkursowych oraz związanych z udziałem w pracach Komisji, zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101,   poz. 926  

z  późn. zm.) 

 

.................................................................... 
Data i czytelny  podpis  Kandydata na  członka  Komisji 

 
III. Wypełnia podmiot uprawniony, który kandydata wskazuje 

Zgłaszamy w/w kandydata do bazy kandydatów na członków Komisji Konkursowych jako reprezentanta naszej 

organizacji/podmiotu.  

 

 

Pieczęć organizacji/podmiotu 

 

 

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji 

organizacji/podmiotu 

 

………………………………………………………… 

 

………………………………………………………… 

 

Nr KRS lub innego właściwego rejestru 

 

 



 

IV. Wypełnia Urząd Gminy w Lubrzy 

             Ocena formalna: 

1) kandydat uprawniony do kandydowania     TAK / NIE 

2) kandydat zgłoszony przez podmiot uprawniony    TAK / NIE 

3) formularz zgłoszeniowy złożony w terminie    TAK / NIE 

4) wypełnione wszystkie pola formularza      TAK / NIE 

 
 

.................................................   ............................................... 
               (data, miejscowość)                 (podpis) 

          
 

 

 

 


