
                                                                                                                  Załącznik nr 1 
                                                                                                                                                                           do ogłoszenia o naborze 
                                                                                                                                                                          kandydatów do Bazy 
                                                                                                                                                                          Reprezentantów

                        Zgłoszenie kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu 
                      wymienionego w art.3 ust. 3 ustawy organizacji pożytku publicznego i o 
                      wolontariacie do udziału w komisjach konkursowych w otwartych 
                      konkursach ofert organizowanych  przez Gminę Żórawina W 2011 R.

                  DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA  NA CZŁONKA KOMISJI
I Imię i nazwisko kandydata do reprezentacji

 organizacji pozarządowej lub podmiotu
wymienionego w art.3 ust.3

II Telefon stacjonarny
III Telefon komórkowy
IV Adres e-mail
V Opis doświadczenia kandydata

w zakresie współpracy z administracją publiczną 
(np.udział w komisjach konkursowych, radach PP, 
forach, itp)w przygotowaniu wniosków o dotacje lub 
informacje o realizowanych zadaniach publicznych

DEKLARUJĘ WOLĘ UDZIAŁU W KOMISJACH KONKURSOWYCH W 
NASTĘPUJĄCYCH SFERACH ZDAŃ PUBLICZNYCH;
nr Sfera zadań publicznych zgodnie z art.4ust.1 ustawy, 

np.:
Zaznaczyć w kratce
znakiem x

1 Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

2 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
3 Działalność charytatywna
4 .........
5 .........
OPIS PRZYNALEŻNOŚCI KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 
DO ORGANIZACJI PORZARZĄDOWYCH I/LUB PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W 
ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI  POWYTKU PUBLICZNEGO I O 
WOLONTARIACIE

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

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



Oświadczam, że:
1) Wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym .
2) Jestem/nie jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych;
3) Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.nr 133, poz.883) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
dla potrzeb wyboru do udziału w komisjach konkursowych do wyboru ofert w 
otwartych konkursach ofert organizowanych przez Gminę Żórawina.

4) Zapoznałem się z zasadami udziału przedstawicieli  organizacji pozarządowych 
i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 w komisjach konkursowych do wyboru 
ofert w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Gminę Żórawina.

  

                              ________________________________
                                             (czytelny podpis kandydata)

REKOMENDACJA  DO REPREZENTOWANIA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWEJ I/LUB PODMIOTÓW WYMIEBNIONYCH W ART.3 UST.3 
USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 
W W PROCEDURACH KONKURSOWYCH
PODPISY OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI 
ZGODNIE Z  KRS/INNYM REJESTREM—POTWIERDZAJĄCE ZGŁOSZENIE 
KANDYDATA DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU W KOMISJI KONKURSOWEJ
Nazwa podmiotu oraz nazwa i numer 
dokumentu stwierdzającego sposób 
reprezentacji podmiotu (np.KRS lub 
innego rejestru

Imię i nazwisko osoby 
upoważnionej

Podpis i pieczątki osób 
upoważnionych

                            

_________________________ dnia __________________


