
Formularz zgłoszeniowy 

na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk 

 

A. Wypełnia kandydat na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego  

Gminy Nasielsk 

 

1. Imię i nazwisko kandydata: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Dane adresowe i kontaktowe kandydata (adres, telefon kontaktowy, e-mail): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie: 

Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………………………… 

zamieszkała/y w ………………………………………………………………… przy ulicy 

………………………………………….………….……. legitymująca/y się dowodem osobistym 

………………………………wydanym przez …………………………………………, oświadczam, 

iż zgadzam się na kandydowanie na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk. 

 

4. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne: 

Oświadczam, iż nie byłam/em karana/y za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że korzystam  

z pełni praw publicznych. 

 

5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nasielska, ul. Elektronowa 3, 05-190 

Nasielsk, um@nasielsk.pl. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych oraz 

przysługujących praw można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem 

poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@nasielsk.pl lub w siedzibie Administratora. Dane 

przetwarzane są w celu realizacji zadania gminy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) -  powołanie rady 

działalności pożytku publicznego, wynikającego w szczególności z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegółowy obowiązek informacyjny 

stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego formularza.  
 

6. CV kandydata, prezentujące jego działalność w sektorze pozarządowym: 

………………………………………………………………………………………………..…………. 

……………………………………..……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………..………………………………. 

………………..…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………..…………. 

 

7. Posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności szczególnie przydatne podczas pracy 

w charakterze członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk (doświadczenie 

i umiejętności kandydata, które będą przydatne w pełnieniu obowiązków członka Rady; 

motywacje kandydata do udziału w pracach Rady; inne informacje o kandydacie, które mogą 

być przydatne przy udzielaniu poparcia kandydatowi; znajomość zagadnień i problemów 

lokalnego sektora pozarządowego, itp.): 

………………………………………………………………………………………………..…………. 

……………………………………..……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………..………………………………. 

………………..…………………………………………………………………………………………. 

 

8.  Wyrażam zgodę na upublicznienie informacji zawartych w pkt. A1, A6 i A7 przez Urząd 

Miejski w Nasielsku. 
 

…………………………      ………………………… 
/data/        /czytelny podpis kandydata/ 
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B. Wypełnia organizacja, którą kandydat reprezentuje: 

 

1. Nazwa organizacji zgłaszającej kandydata: 

………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………..… 

 

2. Dane adresowe i kontaktowe organizacji zgłaszającej kandydata (adres, telefon 

kontaktowy, e-mail): 

………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………..… 

 

3. Opis rodzaju i zakresu działalności statutowej organizacji, uzasadniający udział 

przedstawicieli danej organizacji oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz. U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.), w składzie Rady: 

………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………..…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………..……………………… 

………………..………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………..…………………………………………… 

 

4. Upoważnienie wydane kandydatowi przez organizację (którą reprezentuje), do 

kandydowania na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk 

(wymagane czytelne podpisy osób statutowo uprawnionych lub upoważnionych do 

reprezentowania podmiotu): 

 

 

 

 

…………………………………….     ………………………………… 
/pieczęć organizacji/      /miejscowość i data/ 

 

 

 

 

…………………………  ……………………..   …………………………. 
/podpisy osób uprawnionych/ 

 

 

 

 

Załączniki fakultatywne: 

1. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy dla organizacji 

zgłaszającej kandydata. 

2. Inne dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres prowadzonej działalności  

w szczególności: aktualny statut lub inny dokument właściwy dla organizacji zgłaszającej 

kandydata. 


