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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 24/2016 
Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol 

z dn. 10.03.2016r. 
 

Wniosek zgłoszeniowy kandydata organizacji pozarządowej oraz podmiotu o którym mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do udziału w pracach Komisji 

Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych 

ogłoszonych przez Miasto i Gminę Koniecpol w 2016r. 

Dane osobowe kandydata 

Imię i nazwisko osoby 
wskazywanej do udziału w 

pracach komisji konkursowej 

 

Nazwa organizacji 
pozarządowej wskazującej 

osobę 

 

Nazwa rejestru, numer KRS 
lub innego właściwego 

rejestru organizacji 
pozarządowej wskazującej 

osobę 

 

Adres korespondencyjny 
organizacji wskazującej osobę 

 

Tel. kontaktowy osoby 
wskazanej 

 

E-mail osoby wskazanej 
 

Doświadczenie w zakresie 
tworzenia projektów i ofert w 
otwartych konkursach ofert 

na realizację zadań 
publicznych jednostek 

samorządu terytorialnego 
(proszę krótko opisać) 

 

 
Posiadane przez wskazaną osobę dodatkowe doświadczenie, kwalifikacje i umiejętności 
szczególnie przydatne podczas pracy w komisji konkursowej 

 

 

 

Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu wskazującego osobę do udziału w 

pracach komisji konkursowej: 

Imię i nazwisko Funkcja 
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Oświadczenia wskazywanej osoby 

Ja niżej 

podpisany(a).............................................................................................................................................. 

legitymujący(a) się dowodem osobistym nr 

............................................................................................................... 

wydanym przez 

.......................................................................................................................................................... 

oświadczam, iż wyrażam zgodę na wpisanie mnie na listę osób wskazanych przez organizacje 

pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych 

konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Koniecpol. 

TAK/NIE* 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w związku z 

kandydowaniem na listę przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych do udziału w pracach 

komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań 

publicznych Miasta i Gminy Koniecpol. 

TAK/NIE* 

 

........................................... ............................................ 

 (miejscowość, data)  (podpis kandydata) 

 

WAŻNE! Członkiem Komisji Konkursowej powołanej w celu oceny złożonych ofert nie mogą być 

podmioty ubiegające się o dotację oraz osoby pozostające z podmiotem ubiegającym się w takim 

stosunku prawnym i faktycznym, który może budzić wątpliwości, co do ich bezstronności. 

Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty publikacji zarządzenia tj. w 

nieprzekraczalnym terminie do 18.03.2016r. do godz. 10.00. w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy 

Koniecpol ul. Chrząstowska 6 a, 42-230 Koniecpol, lub przesłać pocztą - liczy się data wpływu do 

Urzędu. Wyniki losowania zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu w dniu 18.03.2016r 

*niepotrzebne skreślić 


