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Zgłoszenie kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. 

ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 

1057) do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 

organizowanych przez Gminę Kołbaskowo na 2022 r.  

 

 
DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI 

 
1 Imiona i nazwisko /a 

kandydata do reprezentacji 
organizacji pozarządowej lub 
podmiotu wymienionego w art. 
3 ust. 3 

 

3 Adres zamieszkania  
 

 

5 Nr telefonu, adres e-mail 
 

 

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

 

7  
DEKLARUJĘ WOLĘ DOT. UDZIAŁU W KOMISJACH KONKURSOWYCH 

WNASTĘPUJĄCYCH SFERACH ZADAŃ PUBLICZNYCH 
 

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

 
 

zaznaczyć 

w kratce 
znakiem 

X 

 Pomoc społeczna 
 

  

 ochrona i promocja zdrowia 
 

  

 Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 
 

  

 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 
 

  

 Kultura fizyczna i sport 
 

  

 Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 
 

  

 Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom 
społecznym 
 

  

 Promocja i organizacja wolontariatu 
 

  

 Turystyka 
 

  

 
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 

 
 

 

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

 



 2 

 
8a 

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

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

 
 
 
 
8b1 

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) 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 (D.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 Wójta Gminy Kołbaskowo. 

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 Wójta Gminy Kołbaskowo. 

 
 

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

Załączniki 
1) dokument wymieniony w 8a.2, pkt 8b.2 i następnych dopisanych. 
2) Statut aktualny – kopia potwierdzona do organizacji 8a,  8b i następnych 

dopisanych 
3) Inne ...................................................... 

 

PODPISY OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI 
ZGODNIE Z DOKUMENTEM OKREŚLONYM W PKT. 8 a.1 i 8b.1 – 

POTWIERDZAJĄCE ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO REPREZENTACJI  
WYMIENIONEGO W PKT. 1 

Nazwa podmiotu: Imię i nazwisko osoby upoważnionej Podpisy osób upoważnionych 

 
 

1)  
 

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

2) 
 

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

 1)  
 

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

2) 
 

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

 
………………………………………, dnia................................................... 
 
 
 
 

 

…………..……………                                  …………………………………… 
     miejscowość, data                                                                                                        podpis 

 

 
1 w przypadku, gdy kandydat  reprezentuje ( zgodnie z KRS lub innym rejestrem)  kilka różnych organizacji 

należy wypełnić pkt 8b lub dopisać następne wiersze  

 

 


