Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr IV/34/2019
Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 stycznia 2019 r.

KARTA ZGŁOSZENIOWA
Kandydata na członka
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Leśnej
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
I.

1
2
3.

DANE KANDYDATA ZGŁOSZONEGO NA CZŁONKA GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI
POŻYTKU PUBLICZNEGO W LEŚNEJ
Imię i nazwisko
PESEL
Numer telefonu kontaktowego,
adres e-mail
Przynależność do
organizacji
pozarządowych
(wyszczególnić, jeśli dotyczy)

Nazwa organizacji

Adres organizacji

Numer w Krajowym
Rejestrze Sądowym
lub w innym rejestrze
bądź ewidencji

1.
4

Uzasadnienie zgłoszenia kandydata
do udziału w pracach Rady –
maksimum ½ strony tekstu (Należy
też podać trzy sfery pożytku
publicznego, w których będzie
działał kandydat).
OŚWIADCZENIA KANDYDATA

„Wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Leśnej”.
..............................................................................................
( data oraz czytelny podpis kandydata)

***
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do
realizacji procesu zgłaszania kandydatów na członków Rady zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 ze zm.) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (RODO)”.
...............................................................................................
(data oraz czytelny podpis kandydata)

Dokument należy podpisać i złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leśnej
Rynek 19, 59-820 Leśna, I piętro, w godzinach pracy urzędu w ustalonym terminie,
lub wysłać pocztą na ww. adres – decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

II.

Lp.

DANE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ LUB PODMIOTU WYMIENIONEGO W ART.3 UST
3. USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE,
ZGŁASZAJACEJ KANDYDATA DO GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO W LEŚNEJ
Nazwa organizacji/adres

Pieczęć organizacji

Numer w Krajowym
Rejestrze Sądowym
lub w innym
rejestrze bądź
ewidencji

Pieczęć/podpis
osoby/osób
upoważnionych do
składania
oświadczeń woli w
imieniu organizacji

1.

2.

3.

…

ZAŁĄCZNIKI
Organizacje dokonujące zgłoszenia kandydata na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Leśnej, które nie są wpisane do
Krajowego Rejestru Sądowego, zobowiązane są dołączyć do karty zgłoszenia aktualny odpis z ewidencji lub inny dokument, który potwierdza
status prawny organizacji zgłaszającej oraz umocowanie osób ją reprezentujących.

III.

DO GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W LEŚNEJ POWOŁANI
ZOSTANĄ KANDYDACI, KTÓRZY UZYSKAJĄ POPARCIE NAJWIĘKSZEJ LICZBY
ORGANIZACJI Z TERENU GMINY LEŚNA.

Dokument należy podpisać i złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leśnej
Rynek 19, 59-820 Leśna, I piętro, w godzinach pracy urzędu w ustalonym terminie,
lub wysłać pocztą na ww. adres – decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

