
Załącznik Nr 1 do Programu współpracy gminy Pysznica z organizacjami pozarządowymi                                                                                     

i innymi podmiotami prowadzącymi                                                                                                             

działalności pożytku publicznego na rok 2016 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA LISTĘ CZŁONKÓW KOMISJI 

KONKURSOWYCH GMINY PYSZNICA 

 

Dane dotyczące kandydata na członka komisji 
Imię i nazwisko kandydata na członka komisji:  

 

Data urodzenia (dd/mm/rrrr):  

 

Telefon kontaktowy:   

 

e-mail kontaktowy:   

 

Opis doświadczenia kandydata w zakresie 

przygotowania wniosków o dotacje lub realizacji 

projektów 

 

 

 

 

 

Opis zaangażowania kandydata na członka komisji w działalność 

organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 
1. Nazwa organizacji/podmiotu (nr KRS):   

Funkcja: 

 

 

 

2. Nazwa organizacji/podmiotu (nr KRS):   

Funkcja: 

 

 

 

3. Nazwa organizacji/podmiotu (nr KRS):   

Funkcja: 

 

 

 

 

Deklaruję chęć udziału w komisjach konkursowych dotyczących konkursów w 

następujących sferach zadań publicznych (zgodnie z art. 4 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie): 

 

 jestem zainteresowany oceną we wszystkich konkursach ogłaszanych przez Gminę 

Pysznica TAK/NIE 

 jestem zainteresowany oceną w konkursie dotyczącym 

…………………………………………………………………..  
(podać nazwę wybranej sfery) 

 jestem zainteresowany oceną w konkursie dotyczącym 

…………………………………………………………………..  
(podać nazwę wybranej sfery) 

 jestem zainteresowany oceną w konkursie dotyczącym 

…………………………………………………………………..  
(podać nazwę wybranej sfery) 

 

 jestem zainteresowany oceną w konkursie dotyczącym 

…………………………………………………………………..  
(podać nazwę wybranej sfery) 

 



 

 jestem zainteresowany oceną w konkursie dotyczącym 

…………………………………………………………………..  
(podać nazwę wybranej sfery) 

 jestem zainteresowany oceną w konkursie dotyczącym 

…………………………………………………………………..  
(podać nazwę wybranej sfery) 

 jestem zainteresowany oceną w konkursie dotyczącym 

…………………………………………………………………..  
(podać nazwę wybranej sfery) 

 jestem zainteresowany oceną w konkursie dotyczącym 

…………………………………………………………………..  
(podać nazwę wybranej sfery) 

 

 
Deklaruję o prawdziwości podanych wyżej danych i zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz.U. z 2014 poz. 1182 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowych w otwartych konkursach 

ofert Gminy Pysznica. 

Zapoznałem 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 Gminy 

Pysznica i wyrażam zgodę na umieszczenie mnie na liście członków komisji konkursowych gminy Pysznica 

 

 

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 gminy 

Pysznica. 

Zgłaszamy ww. kandydata na listę członków komisji konkursowych gminy Pysznica jako reprezentację 

naszej/naszych organizacji/podmiotu.  

 

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej  

organizacji/podmiotu: 

 

 

 

 

 

 

Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć do sekretariatu  

w Urzędzie Gminy w Pysznicy p. nr 24 ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica 


