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                                                                                                    Wójta Gminy Kłaj   
                                                                                                         z dnia 02.12. 2019 r. 

 

 

…………………………………………………………………                                      Kłaj, dn……………………………………….. 

                 (pieczęć organizacji) 

 

 

Wójt Gminy Kłaj 
32-015 Kłaj 655 

 
  
 

Z G Ł O S Z E N I E 

Zgłaszam swój udział w pracach Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kłaj w 2020 r. w zakresie: w zakresie 
wspierania  kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego,  w zakresie wspierania  i 
upowszechniania kultury fizycznej oraz ekologii i ochrony środowiska. 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1) Jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych. 
2) Oświadczam, że nie wchodzę w skład organizacji pozarządowej, która będzie składać 

oferty w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Kłaj w 2020 roku 
oraz, że nie pozostaję wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku 
prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej 
bezstronności. 

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

4) Posiadam doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych, objętych przedmiotem 
prac komisji konkursowej oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

5) Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody1  na przetwarzanie moich danych 
osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym kandydata na członka ww. komisji 
konkursowej przez Administratora Danych tj. Gminę Kłaj zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego o Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. 
w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić. 



i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 Nr 
119, s.1) - w zakresie wynikającym z przepisów prawa  związanych z procedurą 
powołania składu i pracy ww. komisji 2.  

6) Wyrażam zgodę na udział w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację 
zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące 
działalność pożytku publicznego w 2020 r. 

 
 

………………………………………. 
               (podpis) 

                                                           
2 Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jego brak skutkuje jednak brakiem możliwości powołania do składu komisji. 


