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Zgłoszenie kandydata wskazanego przez organizację pozarządową lub podmiot 
wymieniony w art. 3. ust. 3 do udziału w komisjach konkursowych w otwartych 

konkursach ofert organizowanych przez Gminę Bogatynia w 2018 roku 
 
 

DANE  DOTYCZĄCE  KANDYDATA  NA  CZŁONKA  KOMISJI 
 

I. Imiona i nazwisko kandydata 
wskazanego przez organizację 
pozarządową lub podmiot 
wymieniony w art. 3 ust. 3. 

 

II. Telefon kontaktowy 
 

 

III. Adres e-mail 
 

 

IV. Opis doświadczenia kandydata 

 

 

 

 

 

 
 

 

V. 
 

DEKLARUJĘ  WOLĘ  UDZIAŁU  W  KOMISJACH  KONKURSOWYCH  W  NASTĘPUJĄCYCH  SFERACH 
ZADAŃ  PUBLICZNYCH

1
: 

 

 
Nr 

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

 

zaznaczyć w 
kratce 

znakiem X 

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 
szans tych rodzin i osób 

 

2. działalność na rzecz integracji  i reintegracji zawodowej  i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 

 

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

świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej 
 

5. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego  
6. ochrona i promocja zdrowia  
7. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  
8. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy 
 

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

wdrażanie  nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej 
 

13. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot  i społeczności lokalnych  
14. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie   
15. Wypoczynek dzieci i młodzieży  
16. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  
17. Wspieranie i upowszechnianie kultury  fizycznej i sportu  
18. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego  
19. Turystyka i krajoznawstwo  
20. Porządek i bezpieczeństwo publiczne  
21. Obronności Państwa i działalności Sił Zbrojnych RP  

                                                 
1
 Może dotyczyć kilku sfer zadań publicznych. 
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22. Upowszechniane i ochrony wolności  i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 
wspomagających  rozwój demokracji 

 

23. Ratownictwo i ochrona ludności  
24. Pomoc ofiarom klęsk i katastrof żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą  
25. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów  
26. Działalność na rzecz  integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami 
 

27. Promocja i organizacja wolontariatu  
28. Pomoc Polonii i Polakom za granicą  
29. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych  
30. Promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą  
31. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka  
32. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym  
33. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych  oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  w 

zakresie określonym w pkt 1-32 
 

W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Bogatynia, należy zaznaczyć 
krzyżykiem ,,x’’ poniżej wskazane pole. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, telefonu 
kontaktowego, adresu e-mail, opisu doświadczenia , przez Gminę Bogatynia dla potrzeb naboru do 
udziału w komisjach konkursowych do wyboru ofert w otwartych konkursach ofert organizowanych 
przez Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni i jego jednostki. 

Przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mnie dane osobowe zawarte w dobrowolnie złożonym przeze mnie 
wniosku/formularzu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz.922). 
Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości,  że: 

1) Wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym; 
2) Jestem/nie jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych; 
3) Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 

Bogatynia; 
4) Dane będą przetwarzane w celu realizacji naboru do udziału w komisjach konkursowych do wyboru 

ofert w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni oraz 
jednostki organizacyjne Gminy Bogatynia; 

5) Dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom; 
6) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udziału w pracach komisji konkursowych do wyboru ofert w otwartych konkursach ofert 
organizowanych przez Gminę Bogatyni;, 

7) Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania 
danych zawartych w zbiorze przysługuje zgodnie z art.32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz.922). 

 
.................................................................................. 

              (czytelny podpis kandydata) 
 

 ORGANIZACJA POZARZĄDOWA  I/LUB  PODMIOT  WYMIENIONY  W  ART.  3  UST.  3  USTAWY  
O  DZIAŁALNOŚCI  POŻYTKU  PUBLICZNEGO  I  O  WOLONTARIACIE  WSKAZUJĄCY  OSOBĘ  NA  

KANDYDATA/CZŁONKA  KOMISJI  KONKURSOWEJ  
 

 
 
 
 
VI  

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) 

 
KRS nr ................................. 
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Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym  

Imię, nazwisko i funkcja osoby upoważnionej Podpisy i pieczątki osób upoważnionych 

 
1) ……………………………………………………………………… 

 

 
 

 
2) ………………………………………………………………………. 
 

 
 

 
3) ......................................................................... 
 

 
 

 
 
ZAŁĄCZNIKI: 

1. Dokument wymieniony w pkt.VI 
2. Statut aktualny – kopia potwierdzona  
3. Inne …………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
Bogatynia,  dnia................................................... 
 


