
Załącznik nr 1 
do Ogłoszenia w sprawie 
naboru kandydatów na 
członków komisji konkursowej 
do opiniowania ofert złożonych 
w otwartych konkursach ofert 
na realizację zadań 
publicznych w zakresie 
prowadzenia w 2023 roku 
punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej, świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz edukacji 
prawnej na terenie powiatu 
wielickiego. 

Formularz zgłoszenia 

kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 
ustawy o pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w komisji konkursowej do 
opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań 
publicznych w zakresie prowadzenia w 2023 roku punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 
prawnej na terenie powiatu wielickiego. 

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI 

I. Imię i nazwisko kandydata do 
reprezentacji organizacji pozarządowej 
lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 
3 ustawy o pożytku publicznego i o 
wolanta riacie 

II. Telefon kontaktowy 

III. Adres e-mail 

IV. Opis doświadczenia kandydata w 
zakresie współpracy z administracją 
publiczną oraz w przygotowaniu 
wniosków o dotacje lub informacje o 
rea I izowa nych zadań publicznych 
(minimum roczne oświadczenie) 

V. DEKLARUJĘ WOLĘ UDZIAŁU W KOMISJI KONKURSOWEJ SFERZE ZADANIA 
PUBLICZNEGO: udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacja prawna. 

Oświadczam, że: 
- wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym; 
- nie pozostaje wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub 

faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności; 
-w ostatnich 2 latach od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem w 

stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie byłem członkiem władz 
jakiegokolwiek z wnioskodawców biorących udział w konkursie; 

- jestem obywatelem RP, nie byłem(-am) karany(-a) za przestępstwo popełnione umyślnie lub 
przestępstwo skarbowe, korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do 



czynności prawnych. 
- posiadam przynajmniej roczne doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotacje 

i/lub realizację zadań publicznych (zgodnie z w/w informacjami); 
- oświadczam, że jestem świadomy, iż Administratorem moich danych osobowych w 

niniejszym formularzu jest Powiat Wielicki reprezentowany przez Starostę Wielickiego z 
siedzibą Wieliczce 32-020, ul. Rynek Górny 2 w celu realizacji działań związanych z 
rozpatrzeniem zgłoszenia, a następnie powołania komisji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@powiatwielicki.pl 
Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia. Pełna treść klauzuli 
informacyjnej stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 78/2022 Starosty Wielickiego z 
dnia 21 września 2022 roku 

(czytelny podpis kandydata) 

1. Zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych / 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznego i o 
wolontariacie w komisji konkursowej Powiatu Wielickiego. 
2. Zgłaszamy ww. kandydata na członka komisji konkursowej Powiatu Wielickiego 
Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli zgodnie z KRS/innym rejestrem - 
potwierdzające zgłoszenie kandydata do reprezentowania podmiotu w komisji konkursowej 

Nazwa podmiotu oraz 
nazwa i numer dokumentu 

stwierdzającego sposób 
reprezentacji podmiotu 

(np. KRS lub innego 
rejestru} 

Imię i nazwisko osoby 
upoważnionej 

Podpisy i pieczątki osób 
upoważnionych 

1) 1) 

2) 2) 

1) 1) 

2) 2) 

................... , dnia 2022 r. 


