
Załącznik Nr 2  

do Uchwały46/115/2020 

Zarządu Powiatu w Szydłowcu 

z dnia 3 listopada 2020 r. 

 

 

FORMULARZ     ZGŁOSZENIOWY 

  
dla kandydata reprezentującego organizację pozarządową lub podmiot wymieniony  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do zgłaszania przedstawicieli na członków 

komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie 

realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie 

szydłowieckim w 2021 roku.  

 

W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji 

pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, biorących udział  

w konkursie. 

 

1. Imię i nazwisko kandydata na członka komisji konkursowej: 

………………………………………………………….…... 

2. Adres i dane kontaktowe kandydata: 

- adres do korespondencji: …………………………………. 

- adres e-mail: …………………………………………..….. 

- nr telefonu: ……………………………………………….. 

3. Posiadane przez kandydata doświadczenie, kwalifikacje i umiejętności niezbędne                     

i przydatne do pracy w komisji konkursowej: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Oświadczenie: 

1. Posiadam obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i korzystam w pełni z praw 

publicznych. 

2. Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do komisji konkursowej do opiniowania 

złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu 

prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie szydłowieckim                               

w 2021 roku.  

3. Oświadczam, że nie byłem/am karany za przestępstwa umyślne lub przestępstwa 

skarbowe oraz posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 

4. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych dla celów 

związanych z realizacją procedury konkursowej dotyczącej rozpatrywania ofert 



organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego, wyłącznie do celów 

konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 

z 2019 r. 1781) oraz ogólnym rozporządzeniem w zakresie danych osobowych (RODO). 

………………………………………………….. 

       Czytelny podpis kandydata na członka komisji 

 

 

Dane organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art.3 ust.3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, wskazującej kandydata: 

 

1. Nazwa organizacji: ………………………………………………………………… 

2. Adres organizacji: ………………………………………………………….………. 

3. Nr KS lub innego właściwego rejestru: ……………………………………………. 

4. Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja osoby/osób wskazującej/ wskazujących 

kandydata w imieniu jej Organizacji. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

       

     …………………………………………… 
     Czytelny podpis osoby/osób wskazującej/ wskazujących  

wg KRS lub innego właściwego rejestru   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


