
  

 

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze na członków komisji 

konkursowej  do opiniowania ofert złożonych w otwartym 

konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy  

prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa  

           obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu 

pleszewskiego w 2023r. 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Dane dotyczące kandydata na członka komisji : 

 

Imię i Nazwisko  

Telefon kontaktowy  

E-mail  

Informacja na temat doświadczenia 
kandydata w zakresie przygotowania 
wniosków , realizacji projektów i działań 
na rzecz organizacji i podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 

 

 

 

Oświadczenie : 

- deklaruję chęć udziału w pracach komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w 

ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Pleszewie na prowadzenie 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pleszewskiego w 2023r., 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie i przechowywanie moich danych osobowych dla 

celów związanych z realizacją procedury konkursowej dotyczącej rozpatrywania ofert organizacji 

pozarządowych na realizację zadania publicznego , wyłącznie dla celów konkursu,  

- oświadczam, że nie byłem/byłam karany/karana za przestępstwa umyślne lub przestępstwa 

skarbowe oraz, że korzystam w pełni z praw publicznych i posiadam pełna zdolność do czynności 

prawnych, 

- oświadczam, że podane wyżej dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym, 

- zapoznałem/zapoznałam się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych 



lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, 

- nie jestem przedstawicielem/przedstawicielką organizacji pozarządowej lub podmiotów 

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

biorących udział w przedmiotowym konkursie ofert. 

 

 

 

…………………………….          ………………………………... 

     (miejscowość i data)            (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 : 

 

 

 

Nazwa organizacji 

pozarządowej/podmiotu wskazującego 

kandydata 

 

Adres organizacji/podmiotu  

Nr KRS lub innego odpowiedniego dla 

organizacji rejestru 

 

Nazwisko i funkcja osób uprawnionych do 

reprezentowania organizacji  

 

 

 

 

Zgłaszam wyżej wymienionego kandydata na członka komisji konkursowej opiniującej oferty 

złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,  

świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie 

powiatu pleszewskiego w 2023r. 

 

 

…………………………….    …………………………………………… 

miejscowość i data   podpis i pieczęć osób upoważnionych do  

              reprezentacji organizacji /podmiotu na zewnątrz 

       


