
Załącznik nr 1 do Zarządzenia  

Wójta Gminy Bukowsko  

z dnia 25 sierpnia 2020 r 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA/KANDYDATKI 

do prac w Komisji konkursowej powoływanej przez Wójt Gminy Bukowsko  do opiniowania 

ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy 

Bukowsko na rok 2020 

 

DANE KANDYDATA/TKI 

Imię i nazwisko  

Adres do korespondencji 

(miejscowość, kod, ulica) 

 

 

Adres e-mail1  

Nr telefonu1  

Posiadane przez kandydata/tkę kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy w komisji konkursowej 

(krótko opisać)1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA/KANDYDATKI 

Oświadczam, że: 

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w pracach komisji konkursowej powoływanej przez Wójta Gminy 

Bukowsko ds. opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego Gminy Bukowsko na rok 

2020. Jednocześnie zobowiązuję się do zachowania poufności prac komisji konkursowej do czasu 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. 

2. Jestem obywatelem/tką RP i korzystam z pełni praw publicznych. 

3. Nie podlegam wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.). 

4. Nie pozostaję wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub 

faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności. 

 

 

 

VERTE 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Dane nie są obowiązkowe. Wypełniając zaznaczone pola wrażacie Państwo zgodę na ich przetwarzanie. 



5. Mój udział w pracach komisji konkursowej powoływanej przez Wójta Gminy Bukowsko  

ds. opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego na rok 2020 nie powoduje konfliktu 

interesów w stosunku do oferentów uczestniczących w konkursie ofert . 

6. Zapoznałem/łam się z treścią ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej powoływanej 

przez Wójta Gminy Bukowsko w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartych konkursów 

ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bukowsko na rok 2020 i przyjmuję ją bez zastrzeżeń 

oraz uzyskałem/łam wszelkie informacje niezbędne do złożenia niniejszego zgłoszenia. 

7. Zapoznałem/-łam 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 Urzędu Gminy w Bukowsku i wyrażam zgodę na umieszczenie mnie w bazie członków 

komisji konkursowych Urzędu Gminy w Bukowsku. 

8. Deklaruję prawdziwość podanych wyżej danych. 

9. Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych 

osobowych. 

 

Podpis kandydata/ 

kandydatki : 

 

 

 

 
 

 

DANE PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO KANDYDATA 

Nazwa podmiotu 
 

 

Adres podmiotu 
 

 

Nr telefonu 
 

 

Adres e-mail 
 

 

 

OŚWIADCZENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ ZGŁASZAJACEJ KANDYDATA/ 

KANDYDATKĘ 

Oświadczamy, że 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 Urzędu Gminy w Bukowsku2 i zgłaszamy ww. kandydata/kandydatkę na członka komisji 

konkursowej Urzędu Gminy w Bukowsku.  

Potwierdzamy zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

 

 

Podpisy i pieczęcie 

członków Zarządu 

organizacji/podmiotu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
2 Organizacje/podmioty zgłaszające swojego kandydata/kandydatkę na członka komisji nie muszą być tożsame  
z organizacjami/podmiotami, w których działalność zaangażowany jest członek i wykonuje w nich określone funkcje. 


