
Zgłoszenie kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego              
w art. 3. ust. 3 do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach 
ofert organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy Wołów w 2012 roku. 

 
 
 

 
DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA  NA CZŁONKA KOMISJI 

1 Imiona i nazwisko/a kandydata do 
reprezentacji organizacji 
pozarządowej lub podmiotu 
wymienionego w art. 3 ust. 3 

 

2 PESEL 
 

 

3 Telefon stacjonarny 
 

 

4 Telefon komórkowy 
 

 

5 Adres e-mail 
 

 

6 Opis doświadczenia kandydata w 
zakresie przygotowywania 
wniosków o dotacje lub informacje 
o realizowanych zadaniach 
publicznych (min 2-letnie 
doświadczenie) 

 

 
DEKLARUJ Ę WOLĘ UDZIAŁU W KOMISJACH KONKURSOWYCH Z REALIZACJI ZADA Ń 

PUBLICZNYCH W 2012 R. 

 
Opis przynależności kandydata na członka komisji konkursowej do organizacji pozarządowych 

i/lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                  
i o wolontariacie 

 

7 

1. Nazwa i siedziba organizacji 
pozarządowej lub podmiotu 
wymienionego 
w art. 3. ust. 3 

 

 
8 

2. Nazwa i numer dokumentu 
stwierdzającego  sposób 
reprezentacji podmiotu (np. KRS lub 
innego rejestru) 
 

 
KRS nr ..................... 

 
Oświadczam, że: 

1) Wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym. 
2) Jestem  obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych; 
3) Posiadam przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotacje i/lub 

realizacji zadań publicznych (zgodnie z w/w informacjami). 
4) Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883z 

późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wyboru do udziału 
w komisjach konkursowych do wyboru ofert w otwartych konkursach ofert organizowanych przez 
Urząd Miasta i Gminy Wołów. 

5) Zapoznałem się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmioty 



wymienione w art. 3 ust.3  w komisjach konkursowych do wyboru ofert w otwartych konkursach ofert 
organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy Wołów. 

 
 
 
 

................................................... 
                                                                  (czytelny podpis kandydata) 
Załączniki 

1) dokument wymieniony w pkt. 8 –potwierdzona kopia 
2) Aktualny statut –potwierdzona kopia 
3) Inne ............................................................................................................................................. 

 
PODPISY OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO SKŁADANIA O ŚWIADCZE Ń WOLI ZGODNIE Z 

DOKUMENTEM OKRE ŚLONYM W PKT. 8 – POTWIERDZAJ ĄCE ZGŁOSZENIE KANDYDATA 
DO REPREZENTACJI  WYMIENIONEGO W PKT. 1 

Nazwa podmiotu: Imię i nazwisko osoby upoważnionej Podpisy i pieczątki osób 
upoważnionych 

 
 

1) 
 

 
1) ............................. 

 2) 
 

 
2)............................... 

 1) 
 

 
1) ............................. 

 2) 
 

 
2)............................... 

 

 
Wołów, dnia................................................... 
 
 
 
 
 
 

 


