
Informuję, iż przystępuje się do procedury wyłonienia kandydatów na członków Powiatowej Rady 
Pożytku Publicznego spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie 
powiatu żuromińskiego. 

1. Zgłoszenia kandydatów na członków do Rady dokonują organizacje pozarządowe działające na 
terenie powiatu żuromińskiego w terminie do dnia 30 kwietnia 2013r.

2. Każda organizacja może zgłosić maksymalnie jedną kandydaturę spośród członków swojej 
organizacji.

3. Zgodnie z wzorem „Karty zgłoszenia kandydata na członka do Powiatowej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego” (wzór poniżej) zgłoszenie kandydata zawiera:
1) dane organizacji potwierdzające jej uprawnienie do zgłoszenia kandydata, zawierające 

w szczególności: nazwę organizacji, wskazanie siedziby, wskazanie powiatu żuromińskiego 
jako miejsca prowadzenia działalności, podpisy osoby lub osób uprawnionych do 
reprezentowania,

2) imię i nazwisko zgłaszanego kandydata,
3) uzasadnienie zgłaszanej kandydatury.

4. Do karty zgłoszenia kandydata, o której mowa w ust. 3 obligatoryjnie załącza się oświadczenia 
kandydata o:
1) korzystaniu z pełni praw publicznych,
2) wyrażeniu zgody na kandydowanie,
3) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
4) zgodę kandydata na upublicznienie informacji zawartych w zgłoszeniu.

5. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez złożenie karty zgłoszenia wraz z wymaganymi 
załącznikami osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Żurominie pok. nr 32, 09-
300 Żuromin, Plac Piłsudskiego 4 lub przesłanie na adres Starostwa (decyduje data stempla 
pocztowego) w terminie do dnia 30 kwietnia 2013r. , w zamkniętych kopertach z oznaczeniem 
nazwy i adresu organizacji oraz dopiskiem: Nabór kandydatów na członków do Powiatowej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego.  Wzór karty zgłoszenia kandydata (poniżej).

6. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Zgłoszenie musi być opieczętowane i podpisane przez osoby upoważnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji dokonującej zgłoszenia kandydata.
8. Przed złożeniem karty zgłoszenia koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Starostwa Powiatowego w Żurominie udziela stosownych wyjaśnień na pytania organizacji 
dotyczące warunków zgłoszenia kandydata (Starostwo Powiatowe w Żurominie, Pl. Piłsudskiego 
4, pok. nr 37, nr telefonu 23 6574 700 w. 28, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30).

9. W przypadku stwierdzenia błędów lub braku jednego lub więcej elementów zgłoszenia, o 
których mowa w ust. 3 – ust. 4 Starosta Żuromiński występuje do organizacji o usunięcie błędów 
lub braków z pouczeniem, iż nieusunięcie ich w określonym terminie spowoduje pozostawienie 
wniosku bez rozpoznania.

Żuromin, dnia 27.03.2013r. Starosta Żuromiński
/-/ Janusz Welenc



Karta zgłoszenia kandydata na członka do
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

1. Organizacja zgłaszająca kandydata (nazwa, adres, telefon, e-mail, nr KRS lub nr innego dokumentu 
wraz z nazwą rejestru właściwego):

2. Kandydat (imię i nazwisko):

3. Uzasadnienie kandydatury:

4. Oświadczenie organizacji zgłaszającej kandydaturę o prowadzeniu działalności na terenie powiatu 
żuromińskiego:

5. Podpisy osób reprezentujących organizację zgłaszającą kandydaturę na członka do Powiatowej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego (wymagane czytelne podpisy osób statutowo uprawnionych lub 
upoważnionych do reprezentowania podmiotu):

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

(pieczęć organizacji) (miejscowość, data)

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

(podpis osoby lub osób uprawnionych)



DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NALEŻY DOŁĄCZYĆ ZE STRONY ORGANIZACJI ZGŁASZAJĄCEJ 
KANDYDATA NASTĘPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI:
1) korzystaniu z pełni praw publicznych,
2) wyrażeniu zgody na kandydowanie,
3) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
4) zgodę kandydata na upublicznienie informacji zawartych w karcie zgłoszenia 



 

Oświadczenia kandydata 

Ja niżej podpisany(a)...................................................................................................................
legitymujący(a) się dowodem osobistym nr ...............................................................................
wydanym przez ...........................................................................................................................

oświadczam, iż:
1) korzystam z pełni praw publicznych,
2) wyrażam zgodę na kandydowanie na członka do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
3) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Żurominie moich dobrowolnie 

podanych danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z kandydowaniem na 
członka PRDPP dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),

4) wyrażam zgodę na upublicznienie informacji zawartych w zgłoszeniu.

TAK/NIE*

........................................... ............................................
(miejscowość, data) (podpis kandydata)

*niepotrzebne skreślić


