
Formularz zgłoszeniowy kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3.
ust. 3 do utworzenia bazy konkursowej w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Urząd

Gminy w Murowie w roku 2021

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 Telefon kontaktowy

3 Adres e-mail

DEKLARUJĘ WOLĘ DOT. UDZIAŁU W KOMISJACH KONKURSOWYCH
WNASTĘPUJĄCYCH SFERACH ZADAŃ PUBLICZNYCH

5
SFERA ZADAŃ PUBLICZNYCH zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy:

zaznaczyć
w kratce

znakiem X
W zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturowych
W zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej

OPIS ZAANGAŻOWANIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ W
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I/LUB PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART.

3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POZYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

6

1. Nazwa i siedziba organizacji 
pozarządowej lub podmiotu 
wymienionego w art. 3. ust. 3
2. Nazwa i numer dokumentu 
stwierdzającego  sposób 
reprezentacji podmiotu (np. 
KRS lub innego rejestru)

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

Oświadczam, że:
1) Jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych
2) Nie podlegam wyłączeniu określonemu w art.24 Kodeksu postępowania administracyjnego
3) Posiadam wymagana doświadczenie  w zakresie   realizacji  zadań publicznych objętych przedmiotem prac komisji

konkursowej 
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 Urząd Gminy w
Murowie.

5) Wyrażam zgodę na udział w pracach komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert złożonych w otwartych
konkursach ofert na realizację zadań publicznych.Deklaruję o prawdziwości podanych wyżej podanych danych oraz
wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z dołączoną klauzulą informacyjną.

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

Załączniki
1) dokument stwierdzający sposób reprezentacji podmiotu (np. wyciag z KRS lub innego rejestru)
2) Statut – kopia potwierdzona 

Murów, dnia...............................

….............................................................
Podpis przedstawiciela organizacji zgłaszającej kandydata


	DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI

