
Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia ws.
naboru kandydatów na członków
komisji konkursowej do opiniowania
ofert na realizację zadania publicznego
Powiatu Bielskiego w zakresie
powierzenia prowadzenia punktów
przeznaczonych na udzielanie
nieodpłatnej pomocy prawnej lub
świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego w 2019r

Zgłoszenie kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ustawy do
udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu

w Bielsku-Białej na rok 2019

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI

lmiona i nazwisko kandydata do
reprezentacji organizacji
pozarządowej lub podmiotu
wymienionego w art, 3 ust. 3 ustawv

ll. Telefon stacjonarny

lll. Telefon komórkowy

lV. Adres e-mail

V. Opis doświadczenia kandydata w
zakresie składania ofert na realizację
zadania publicznego oraz jego
rozliczenia.

Vl.
DEKLARUJĘ WOLĘ UDzlAŁU W KoMlsJlKoNKuRsowEJ do opiniowania ofert na realizację
zadania publicznego Powiatu Bielskiego w zakresie powierzenia prowadzenia
punktÓw nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego w 2019r

oPIs PRZYNALEżNaŚa KANDYDATA NA czŁoNKA KoMlstt KoNKURsoWEl Do oRGANlAclt
PozARzĄDoWYcH t/LuB PoDMtoTÓW WYMtENtoNYcH w ART. 3 UsT. g aJ,TAWY o DzIAŁALNoŚct

PoŻWKU PlJBLtczNEGo l o WoLoNTARIActE

Vlla

1. Nazwa i siedziba organizacji
poza rzqd owej l ub pod m iotu
wymienionego w art. 3. ust. 3
ustaWy
2, Nazwa i numer dokumentu
stwierdzajqcego sposób
reprezentacji podmiotu (np. KRS
lub inneao reiestru]

KRS nr ..

7. Nazwa i siedziba organizacji
poza rzqdowej l u b pod m iotu
wymienionego w art. 3. ust.3
ustaWy



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

KRS nr

Oświadczam, że:
1) Wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym ifaktycznym.
2| Jestem/nie jestem* obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych;
3) Posiadam przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie składania ofert na realizację zadania

publicznego oraz jego realizacji i rozliczenia (zgodnie z w/w informacjami).
4) Posiadam wiedzę z zakresu poradnictwa prawnego.
5) Zgodnie z ROZPORZĄDZEN|EM PARLAMENTU EUROPEJSK|EGO l RADY (UE) 2OL6l679 z dnia 27 kwietnia

2O16 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) wyrażam/ nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb wyboru do udziału w komisjach konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach
ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej.

6) Zapoznałem się z regulaminem Komisji Konkursowej ws. opiniowania ofert na realizację zadania
publicznego Powiatu Bielskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019r.

*(niepotrzebne skreślić)

( czytel ny pod pis ka ndyd ata )

REKoMENDACJA/PEŁNoMoCN|CTWo Do REPREZENToWANIA oRGANlzAcJl PozARzĄDowE! I/LUB
PaDMI0TÓW WMlENtoNYcH W ART. g usT. 3 usTAWY o DztAŁALNośct PażWKU PuBLlczNEGo

l O WOLONTAR|ACIEW PROCEDURACH KONKURSOWYCH

PoDPlsY osoB UPoWAŻNloNYcH Do SKŁADAN|A ośWlADcZEŃ WoLl ZGoDN|E Z KRS/INNYM REJESTREM

- POTW|ERDZAJĄCE ZGŁOSZENlE KANDYDATA DO REPREZENTACJI/PEŁNOMOCN|CTWA DO
REPREZENTOWANlA PODMlOTU W KOMISJACH KONKURSOWYCH

Nazwa podmiotu oraz
nazwa i numer dokumentu

stwierdzającego sposób
reprezentacji pod miotu

(np. KRS lub innego
reiestru):

lmię i nazwisko osoby upoważnionej Podpisy i pieczątki osób
upoważnionych

1)

1).................,

2)

2)....

1)

1)

2|

ka
l W przypadku, gdy kandydat reprezenEi-e
Vll b lub dopisać następne wiersze.

z KRS lub innym rejestrem) kilka różnych organizacji należy wypełnić pkt


