
Załącznik Nr 1 do Programu współpracy gminy Pysznica z organizacjami pozarządowymi                                                                                     

i innymi podmiotami prowadzącymi                                                                                                             

działalności pożytku publicznego na rok 2015 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA LISTĘ CZŁONKÓW KOMISJI 

KONKURSOWYCH GMINY PYSZNICA 

 

Dane dotyczące kandydata na członka komisji 
Imię i nazwisko kandydata na członka komisji:  

 

Data urodzenia (dd/mm/rrrr):  

 

Telefon kontaktowy:   

 

e-mail kontaktowy:   

 

Opis doświadczenia kandydata w zakresie 

przygotowania wniosków o dotacje lub realizacji 

projektów 

 

 

 

 

 

Opis zaangażowania kandydata na członka komisji w działalność 

organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 
1. Nazwa organizacji/podmiotu (nr KRS):   

Funkcja: 

 

 

 

2. Nazwa organizacji/podmiotu (nr KRS):   

Funkcja: 

 

 

 

3. Nazwa organizacji/podmiotu (nr KRS):   

Funkcja: 

 

 

 

 

Deklaruję chęć udziału w komisjach konkursowych dotyczących konkursów w 

następujących obszarach: 

 jestem zainteresowany oceną we wszystkich konkursach ogłaszanych przez Gminę 

Pysznica TAK/NIE 

 jestem zainteresowany oceną w konkursie dotyczącym działalności na rzecz integracji 

i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

TAK/NIE 

 jestem zainteresowany oceną w konkursie dotyczącym podtrzymywania tradycji 

narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej TAK/NIE 

 jestem zainteresowany oceną w konkursie dotyczącym ochrony i promocji zdrowia 

TAK/NIE 

 jestem zainteresowany oceną w konkursie dotyczącym promocji zatrudnienia i 

aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z 

pracy TAK/NIE 

 jestem zainteresowany oceną w konkursie dotyczącym działalności wspomagającej 

rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości TAK/NIE 

 jestem zainteresowany oceną w konkursie dotyczącym działalności wspomagającej 

rozwój wspólnot i społeczności lokalnych TAK/NIE 



 jestem zainteresowany oceną w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, 

oświaty i wychowania TAK/NIE 

 jestem zainteresowany oceną w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży TAK/NIE 

 jestem zainteresowany oceną w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego TAK/NIE 

 jestem zainteresowany oceną w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej TAK/NIE 

 jestem zainteresowany oceną w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego TAK/NIE 

 jestem zainteresowany oceną w konkursie dotyczącym turystyki i krajoznawstwa 

TAK/NIE 

 jestem zainteresowany oceną w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw 

człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój 

demokracji TAK/NIE 

 jestem zainteresowany oceną w konkursie dotyczącym ratownictwa i ochrony ludności 

TAK/NIE  

 jestem zainteresowany oceną w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej 

oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami TAK/NIE 

 jestem zainteresowany oceną w zakresie promocji i organizacji wolontariatu TAK/NIE 

 jestem zainteresowany oceną w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym TAK/NIE 

 jestem zainteresowany oceną w zakresie działalności na rzecz organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 w zakresie określonym 

w pkt 1-32 ustawy TAK/NIE 

 
Deklaruję o prawdziwości podanych wyżej danych i zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych 

osobowych tj. Dz.U. z 2014 poz. 1182, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 

Gminy Pysznica. 

Zapoznałem się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych               

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

Pysznica i wyrażam zgodę na umieszczenie mnie na liście członków komisji konkursowych gminy Pysznica 

 

 

Podpis kandydata na członka komisji:  

 

 

 
Zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych             

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

Pysznica. 

Zgłaszamy ww. kandydata na listę członków komisji konkursowych gminy Pysznica jako reprezentację 

naszej/naszych organizacji/podmiotu.  

 

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej  

organizacji/podmiotu: 

 

 

 

 

 

 

Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć do  Urzędu Gminy w Pysznicy 

ul. Wolności 277, 37-403 Pysznica 


