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Załącznik nr 1
do informacjio naborzekandydatów na członkówkomisji konkursowejdo opiniowaniazłożonych ofert w otwartym
konkursie ofert na w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu kolskiego w 2020 roku
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CZĘŚĆ A. DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ LUB PODMIOTU WSKAZUJĄCEGO
KANDYDATA
Dane organizacji lub podmiotu wskazującego kandydata
1. Nazwa organizacji lub

podmiotu
2, Forma prawna
3. Adres siedziby organizacji lub

I podmiotu
4, Adres e- mail

Dane dotyczące kandydata na członka komi~i
1. Imię i nazwisko
2. Adres do korespondencji
3. Adres e mail
4, Telefon kontaktowy
5. Nazwa organizacji

pozarządowej/podmiotu którą/y
reprezentuje kand_ydat

6. Uzasadnienie kancly_daturv

Pieczątkii podpisyosóbupoważnionychdo
Dałai pieczęćorganizacji/podmiotu reprezentacjiorganizacjiIpodmiotu

CZĘSC B. WYPEŁNIANA PRZEZ KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI
DEKLARACJA ZŁOŻONA PRZEZ KANDYDATA
Deklaruję chęć udziału w pracach Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych ofert w otwartym konkursie ofert
na realizację zadania publicznego Powiatu Przeworskiego w roku 2020 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Data i poecie kandydata

OSWIADCZENIE KANDYDATA
Oświadczam, że:
1) Wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym;
2) Jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych;
3) Nie reprezentuję organizacji pozarządowych lub podmiotówwymienionych wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (Oz.U.2019.688-t.j. z późn.zrn.), biorących udział w konkursie;
4) Nie podlegamwyłączeniu na zasadach określonych wart. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeksu postępowania

administracyjnego (Dz. U.2018.2096- j. t. z późn.zm.); ,

"5) Posiadam doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych, objętych przedmiotem prac Komisji Konkursowej;
6) Reprezentuję organizację pozarządową lub podmiot, zgodnie z zapisami statutu lub z innymi

dokumentami;
7) Akceptuję warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności;
8) Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie

danych osobowych, RODO)

Datai podpls kandydata


