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Zgłoszenie kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w 

art. 3. ust. 3 do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach 
ofert organizowanych przez Burmistrza Miasta Grybów w roku 2019. 

 
 
 

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI 
 
1 Imiona i nazwisko /a kandydata do 

reprezentacji organizacji 
pozarządowej lub podmiotu 
wymienionego w art.3 ust.3 

 

2 Kontakt 
 

 

3 Opis doświadczenia kandydata w 
zakresie przygotowywania wniosków 
o dotacje lub informacje o 
realizowanych zadaniach 
publicznych (min 2-letnie 
doświadczenie) 

 

4  
DEKLARUJĘ WOLĘ DOT. UDZIAŁU W KOMISJACH KONKURSOWYCH 

W NASTĘPUJĄCYCH SFERACH ZADAŃ PUBLICZNYCH 
 

  
SFERA ZADAŃ PUBLICZNYCH zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy: 

 
pkt: 

zaznaczyć w 
kratce 

znakiem X 
 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób 
1  

 Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 1a  
 Działalność na rzecz integracji  i reintegracji zawodowej  i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 
2  

 Działalność charytatywna 3  
 Podtrzymanie i upowszechnianie  tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej 
4  

 Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 5  
 Działalność na rzecz integracji cudzoziemców 5a  
 Ochrona i promocja zdrowia , w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy  z 

dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz.618, 788 i 905) 
6  

 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 7  
 Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy 
8  

 Działalności na rzecz równych praw oraz kobiet i mężczyzn 9  
 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 10  
 Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 11  
 Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie  nowych rozwiązań technicznych 
w praktyce gospodarczej 

12  

 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot  i społeczności lokalnych 13  
 Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 14  
 Działalność na rzecz dzieci i młodzieży  w tym wypoczynek dzieci i młodzieży 15  
 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 16  
 Wspieranie i upowszechnianie kultury  fizycznej 17  
 Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 18  
 Turystyka i krajoznawstwo 19  
 Porządek i bezpieczeństwo publiczne 20  
 Obronność Państwa i działalność Sił Zbrojnych RP 21  
 Upowszechnianie i ochrona wolności  i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 

także działań wspomagających  rozwój demokracji 
22  

 Udzielanie nieodpłatnego  poradnictwa obywatelskiego 22a  
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 Ratownictwo i ochrona ludności 23  
 Pomoc ofiarom katastrof ,klęsk  żywiołowych, konfliktów zbrojnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

i wojen w kraju i za granicą 
24  

 Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów 25  
 Działalność na rzecz  integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami 
26  

 Promocja i organizacja wolontariatu 27  
 Pomoc Polonii i Polakom za granicą 28  
 Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych 29  
 Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą 30  
 Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 

ochrony praw dziecka 
31  

 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 32  
 Działalność na rzecz organizacji pozarządowych  oraz podmiotów wymienionych w 

art. 3 ust. 3  w zakresie określonym w pkt 1-32 
33  

   
 

OPIS ZAANGAŻOWANIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ W 
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I/LUB PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 

3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 
 

 
 
 
 
5a 

1. Nazwa i siedziba organizacji 
pozarządowej lub podmiotu 
wymienionego w art. 3. ust. 3 

 

2. Nazwa i numer dokumentu 
stwierdzającego  sposób 
reprezentacji podmiotu (np. KRS lub 
innego rejestru) 

 
 

 3. Przedmiot działalności 
organizacji 

 

 4. Krótki opis zaangażowania 
kandydata 

 

 
 
 
 
5b 

1. Nazwa i siedziba organizacji 
pozarządowej lub podmiotu 
wymienionego w art. 3. ust. 3 

 

2. Nazwa i numer dokumentu 
stwierdzającego  sposób 
reprezentacji podmiotu (np. KRS lub 
innego rejestru) 

 
 

Oświadczam, że: 
1) Wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym. 
2) Jestem  obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych. 
3) Posiadam przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotacje i/lub 

realizacji zadań publicznych (zgodnie z w/w informacjami). 
4) Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wyboru do udziału w komisjach 
konkursowych do wyboru ofert w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Urząd Miejski w 
Grybowie i jego jednostki. 

5) Zapoznałem się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmioty wymienione w 
art. 3 ust.3 w komisjach konkursowych do wyboru ofert w otwartych konkursach ofert organizowanych przez 
Urząd Miejski w Grybowie i jego jednostki. 

 
 
 

……………………………………………….. 
(czytelny podpis kandydata) 

 
Załączniki 

1) Dokument wymieniony w części 8a.2, pkt 8b.2 formularza  i następnych dopisanych. 
2) Statut aktualny – kopia potwierdzona do organizacji wymienionych w 8a,  8b formularza 

i następnych dopisanych 
3) Inne ...................................................... 
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PODPISY OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZGODNIE Z 
DOKUMENTEM OKREŚLONYM W PKT. 8 a.1 i 8b.1 – POTWIERDZAJĄCE ZGŁOSZENIE 

KANDYDATA DO REPREZENTACJI  WYMIENIONEGO W PKT. 1 
Nazwa podmiotu: Imię i nazwisko osoby upoważnionej Podpisy i pieczątki osób 

upoważnionych 
 
 

1) 
 
 

 
 
1) ............................. 

2) 
 
 

 
 
2)............................... 

 1) 
 
 

 
 
1) ............................. 

2) 
 
 

 
 
2)............................... 

 
 
Grybów, dnia …………….. 
 
¹ w przypadku, gdy kandydat reprezentuje (zgodnie z KRS lub innym rejestrem) kilka różnych organizacji należy wypełnić pkt 5b 
lub dopisać następne wiersze 



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie    

z Rozporządzeniem 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w związku 

z naborem na członków komisji konkursowych na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)  

 …………………..…………………………….. 

(data, podpis) 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina miejska Grybów reprezentowana przez

Burmistrza Miasta Grybów z siedzibą w Grybowie, Rynek 12, 33-330 Grybów;

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@grybow.pl;

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania naboru na członków komisji

konkursowych na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.);

4. podanie danych osobowych jest dobrowolne;

5. dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom;

6. dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji sprawy oraz przewidywany prawem

okres archiwizacji;

7. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo ich

sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, jak również prawo do

ograniczenia przetwarzania przez Burmistrza Miasta Grybowa, Rynek 12, 33-330 Grybów;

8. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

mailto:iod@grybow.pl
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