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Karta zgłoszenia kandydata/ kandydatki  

do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w  Kętach  

 
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
Zgodnie z Uchwałą Nr XII/92/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 września 2015r., w sprawie 
określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego w Kętach ogłasza nabór kandydatów 
 
Kartę zgłoszenia wypełnia organizacja, która zgłasza kandydata/kandydatki.  

 

1. Imię i nazwisko kandydata/kandydatki  

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

 
 Organizacja/podmiot zgłaszająca/-y kandydata/ kandydatkę 
 

1 nazwa organizacji  

2 adres siedziby  

3 numer w Krajowym 
Rejestrze Sądowym lub 
innym rejestrze bądź 
ewidencji 

 

4 numer telefonu, 
adres e-mail 

 

5 imię i nazwisko oraz 
pełniona funkcja 
osoby/osób 
zgłaszającej/zgłaszających  
kandydata w imieniu 
organizacji i jej 
podpis/podpisy 

 

 

2. Uzasadnienie kandydatury - posiadane przez kandydata/kandydatkę kwalifikacje, umiejętności  
i doświadczenie szczególnie przydatne podczas pracy w Gminnej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Kętach 
 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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3.   Zgłoszenie kandydata do jednej z czterech kategorii zgodnie z celami statutowymi organizacji: 
 

a) ochrona zdrowia, pomoc osobom niepełnosprawnym, działalność na rzecz seniorów  
b) działania  prospołeczne, ochrona  przeciwpożarowa, szerzenie patriotyzmu  
c) sport, turystyka, rekreacja, ochrona  środowiska  
d) kultura, sztuka, edukacja, wychowanie, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom  

 
4. Podpisy osób reprezentujących organizację zgłaszającą kandydaturę do Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego w Kętach (wymagane czytelne podpisy osób statutowo 
uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania podmiotu): 
 

 

   

   

/miejscowość, data/  /pieczęć organizacji/ 

 

 

 

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

Podpis lub podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu 

 

4. Rekomendacja pierwszej organizacji popierającej  zgłaszaną kandydaturę do Gminnej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w Kętach (wymagane czytelne podpisy osób statutowo 

uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania podmiotu): 

 

Uzasadnienie  

............................................................................................................................. ......................... 

..................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ......................... 

..................................................................................................................................................... 

   

   

/miejscowość, data/  /pieczęć organizacji/ 
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……………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Podpis lub podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu 

 

5. Rekomendacja drugiej organizacji popierającej  zgłaszaną kandydaturę do Gminnej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w Kętach (wymagane czytelne podpisy osób statutowo 

uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania podmiotu): 

 

Uzasadnienie  

...................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

   

   

   

   

/miejscowość, data/  /pieczęć organizacji/ 

 

 

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

Podpis lub podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu 

 
 
DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DOŁĄCZA SIĘ: 
Kopię aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu właściwego dla organizacji 
zgłaszającej kandydata; statut lub inny dokument potwierdzające rodzaj i zakres prowadzonej działalności  

 


