
Załącznik do ogłoszenia z dnia 23 grudnia 2020 r. o naborze kandydatów do komisji konkursowej. 

Kołobrzeg, ………………………………………… 

 

 

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG 

ul. Ratuszowa 13 

78-100 Kołobrzeg 

 

Z G Ł O S Z E N I E 

Część I. Dane zgłaszającego. 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………………… 
Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego  

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

2. ……………………………………………………………………………………………………………… 
Adres siedziby 

 

3. ……………………………………………………………………………………………………………… 
Numer KRS lub innego rejestru 

 

Część II. Dane kandydata na członka komisji: 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………………… 
Imię i Nazwisko 

 

 

2. ………………………………………………@………………………………………………………… 
Adres e-mail kandydata 

 
Działając w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienione w art. 

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

i o wolontariacie wskazanych w części I niniejszego zgłoszenia, zgłaszam 

kandydaturę osoby wymienionej w części II do udziału w pracach Komisji 

Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych na realizację zadań publicznych ogłaszanych przez Prezydenta Miasta 

Kołobrzeg, Pełnomocnika Prezydenta Miasta Kołobrzeg ds. Uzależnień w 2021 roku 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

Podpis osób upoważnionych do reprezentowania 



Załącznik do ogłoszenia z dnia 23 grudnia 2020 r. o naborze kandydatów do komisji konkursowej. 

Wypełnia kandydat: 

Oświadczam, że: 

1) Jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych. 

2) Nie podlegam wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, 

adres e-mail) dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu wyboru członków 

komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego w 2021 r. zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych. 

4) Wyrażam zgodę na udział w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty na 

realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne 

podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2021 r. 

5) Posiadam adres e-mail i dostęp do komputera z dostępem do sieci Internet w 

celu oceny merytorycznej ofert. 

6) Dysponuję czasem niezbędnym do zapoznania się i ocenienia ofert w 

zakreślonym z góry terminie. 

 
 
 

 
………………………………………. 

         (czytelny podpis) 
 


