
  

 

Organizacje pozarządowe   

Szanowni Państwo, 

Zapraszamy do zgłaszania reprezentantów do udziału w posiedzeniach komisji opiniujących oferty 

złożone na otwarte konkursy ofert ogłoszone na 2023 rok. 

Osobami reprezentującymi mogą być zarówno członkowie organizacji pozarządowych, jak i osoby 

związane z trzecim sektorem. Mogą to być zatem również osoby współpracujące z trzecim sektorem. 

Mogą to być zatem również osoby współpracujące z trzecim sektorem, a pracujące w jednostkach 

wyspecjalizowanych, których zakres zadań dotyczy działalności pożytku publicznego. 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego w skład komisji konkursowych wchodzą 

obligatoryjnie przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego oraz 

reprezentanci organizacji pozarządowych. 

Udział w komisji opiniującej jest nieodpłatny. Członkiem komisji nie może być osoba, pozostająca 

w takim stosunku prawnym lub faktycznym do podmiotu ubiegającego się o dotację, który mógłby 

budzić wątpliwości co do jej bezstronności. 

Karty zgłoszenia kandydatów (wg wzoru podanego w załączeniu) należy złożyć w Kancelarii urzędu 

miasta Kobyłka w terminie do 6 grudnia 2022 roku. 

Przewidywany termin najbliższego posiedzenia komisji konkursowej to druga połowa grudnia 2022 

roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW 

……………………………………… 

miejscowość, data 

 

……………………………………………………………………. zgłasza niżej wymienione osoby 

                             (nazwa organizacji)           

na przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowych, powołanych do oceny ofert 

złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku. 

Imię i nazwisko 

 

Czy wskazana osoba jest 

członkiem organizacji 

pozarządowej?* 

Dane kontaktowe (nr tel. 

Kontaktowego, adres e-mail) 

 

 

  

 

 

  

* W przypadku, gdy dana osoba należy do organizacji pozarządowej proszę wpisać nazwę danej organizacji 

 

………………………………………………………….  

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli   

w imieniu organizacji zgłaszającej     

 

Deklaruję chęć udziału w komisji konkursowej dotyczącej konkursu na realizację zadania 

publicznego w 2023 roku. 

Deklaruję o prawdziwości podanych wyżej danych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  

o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1781) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji 

konkursowej  

 

 

…………………………………………… 

                                                                                                                     (podpis kandydata)                                       

 

Deklaruję chęć udziału w komisji konkursowej dotyczącej konkursu na realizację zadania 

publicznego w 2023 roku. 

Deklaruję o prawdziwości podanych wyżej danych i zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  

o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1781) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji 

konkursowej. 

 

…………………………………………… 

                                                                                                                          (podpis kandydata)                                       

 


