
FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRZEDSTAWICIELA ORGANIZACJI/ PODMIOTU  

NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ W KONKURSACH OGŁASZANYCH  

NA PODSTAWIE USTAWY O DZIAŁLANOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

I O WOLONTARIACIE NA 2021 ROK 

Dane dotyczące kandydata na członka komisji 

Imię i nazwisko kandydata na członka komisji 

 
 

Funkcja w organizacji/podmiocie 

 
 

Telefon kontaktowy 

 
 

Nazwa organizacji/ podmiotu oraz KRS 

 
 

Adres organizacji/podmiotu 

 
 

Opis doświadczenia kandydata w zakresie 

przygotowywania wniosków o dotacje lub 

informacje o realizowanych zadaniach 

publicznych  

 

 

Deklaruję chęć udziału w komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach, ofert, 

ogłaszanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Gminy Nowy Tomyśl na 2021 rok. 

 

Oświadczam, że: 

1. Wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym. 

2. Jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych. 

3. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawą z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) wyrażam zgodę  

na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wyboru i prac w komisji konkursowej  

do wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowy Tomyśl. 

4. Zapoznałem się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach 

komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań 

publicznych Gminy Nowy Tomyśl w 2021 r. 

 
Podpis kandydata na członka komisji : 

Data 

 

Zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów 

wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach 

komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań 

publicznych Gminy Nowy Tomyśl w 2021 r. 

Zgłaszamy ww. kandydata jako reprezentanta naszej organizacji/podmiotu na członka komisji 

konkursowej. 

Podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji/podmiotu  

Data 

 

 

Zgłoszenia można wysyłać pocztą lub składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu 

przy ul. Poznańskiej 33, w terminie do dnia 7 stycznia 2021 r. 


