
Piechowice dn. 12.01.2023 r. 

 

OGŁOSZENIE 

 

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI 

KONKURSOWEJ 

 

     Burmistrz Miasta Piechowice zgodnie z art. 15 ust 2d ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2490 oraz z 

2022 r. poz. 1265 i poz. 1812.) zwraca się do organizacji pozarządowych lub podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust 3 w/w ustawy o wskazanie osób do pracy w komisji 

konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku. 

     W pracach komisji konkursowej nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje 

pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy biorące udział w 

konkursie. Każdy członek komisji przed rozpoczęciem działalności komisji, jest zobowiązany 

do złożenia pisemnego oświadczenia w sprawie, o której mowa powyżej. Zgłosić można tylko 

jednego przedstawiciela. Praca w komisji konkursowej jest nieodpłatna. 

          Termin zgłaszania osób do pracy w komisji do 31 stycznia 2023 r.,  do godziny 15.00 

w biurze podawczym Urzędu Miasta Piechowice – pok. Nr 1, pisemnie na adres  Urzędu  

Miasta  Piechowice ul. Kryształowa 49, 58-573 Piechowice bądź elektronicznie na adres: 

promocja@piechowice.pl 

 

    Wszelkich informacji udziela Anna Szalej-John, pokój nr 3, tel. 757548909, email: 

promocja@piechowice.pl 

 

 

                                                                                      Burmistrz Miasta Piechowice 

                                                                                               /~/Jacek Kubielski 
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Zgłoszenie kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

do udziału w  pracach   komisji konkursowej 

 

 
Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszającej swojego kandydata do udziału w pracach 
komisji konkursowej 

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

 

DANE  DOTYCZĄCE  KANDYDATA  NA  CZŁONKA  KOMISJI 
 

I. Imię  i nazwisko kandydata do 
reprezentacji organizacji 
pozarządowej lub podmiotu 
wymienionego w art. 3 ust. 3 

 

II. Telefon stacjonarny 
 

 

III. Telefon komórkowy 
 

 

IV. Adres e-mail 
 

 

V. 
 

DEKLARUJĘ  WOLĘ  UDZIAŁU  W  KOMISJI  KONKURSOWEJ:                                              
 

 
Nr 

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

 

zaznaczyć w 
kratce 

znakiem X 

1.   
2.    

Oświadczam, że: 
1) Wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym. 
2) Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1781). wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wyboru do 
udziału w komisjach konkursowych do wyboru ofert w otwartych konkursach ofert 
organizowanych przez Gminę Miejską Piechowice.  

  
 

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

Potwierdzenie zgłoszenia kandydata do reprezentacji Organizacji lub podmiotu w komisjach 
konkursowych: 
 

1. ………………………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………… 

 
Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli zgodnie z KRS lub innym rejestrem 
 

 
………………………………., dnia............................................ 

 


