Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1/16
Wójta Gminy Sławno
z dnia 4.01.2016 r.

……………………………….
pieczęć organizacji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
I.

Dane dotyczące kandydata na członka komisji konkursowej w otwartych
konkursach ofert organizowanych przez Gminę Sławno w roku 2016:

1.

Imię i nazwisko:

2.
3.

Data urodzenia
Telefon kontaktowy:

4.

Adres:

5.

Krótki opis doświadczenia kandydata
w zakresie prowadzenia działalności
pożytku publicznego w sferze zadań
publicznych:

II.

1.

Dane dotyczące organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszającego
kandydata:
Nazwa organizacji/podmiotu:

2.

Siedziba organizacji/podmiotu:

3.

Nazwa i numer dokumentu
potwierdzającego status prawny
organizacji/podmiotu i umocowanie osób
go reprezentujących:
Imię i nazwisko osób upoważnionych
do reprezentowania organizacji/podmiotu:

4.

5.

Zakres działalności statutowej
organizacji/podmiotu:

III.

Rekomendacja organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Zgłaszamy kandydata do udziału w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert
złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku
2016:
__________________________________________________________________________
( imię i nazwisko kandydata, adres, telefon)

………………………………

………………………………………………….

(data, miejscowość)

(pieczęć organizacji/podmiotu oraz podpisy osób
upoważnionych do reprezentowania organizacji/podmiotu)

IV.

Oświadczenie kandydata na członka komisji konkursowych:

Ja niżej podpisany oświadczam, że:
1) wyrażam zgodę na wykonywanie obowiązków członka komisji konkursowej do
zaopiniowania ofert w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Gminę
Sławno w 2016 r.
2) wyżej wymienione dane są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
3) korzystam w pełni z praw publicznych,
4) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naboru oraz
udziału w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182
ze zm.).
5) wyrażam zgodę na podpisanie każdorazowo przed uczestnictwem w komisji
konkursowej oświadczeń o bezstronności w stosunku do oferentów.

……………………………………………….
(data i czytelny podpis kandydata)

