
Załącznik nr 1 
 

Formularz zgłoszeniowy do Komitetu Rewitalizacyjnego 
dla organizacji pozarządowej/przedsiębiorcy 

 

1 Nazwa organizacji 
pozarządowej/przedsiębiorstwa 
 
 

 

2 Adres siedziby 
 
 

 

3 Imię i nazwisko osoby, która 
będzie reprezentowała 
organizację 
pozarządową/przedsiębiorcę w 
Komitecie Rewitalizacyjnym 

 

4 Telefon do osoby 
wymienionej w pkt. 3 
 

 

5 E-mail do osoby wymienionej 
w pkt. 3  
 

 

6 Adres zamieszkania osoby 
wymienionej w pkt. 3 
 

 

Potwierdzam prawdziwość wyżej wskazanych danych i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków Komitetu Rewitalizacji. 

 
 

……………………………………………………….  
Data i  podpis Kandydata na członka Komitetu    

Deklaruję chęć udziału w pracach Komitetu rewitalizacji w celu: 

 aktywnego włączenie lokalnej społeczności w proces konsultacji społecznych służący opracowaniu 
Programu Rewitalizacji, 

 zaproponowania hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych oraz opracowania listy 
najważniejszych przedsięwzięć zaplanowanych do umieszczenia w Programie Rewitalizacji, 

 monitorowanie przebiegu oraz ocena efektywności i skuteczności realizacji Programu, 

 przekładanie Wójtowi projektów aktualizacji Programu. 

 
           ……………………………………………………….  

Data i podpis Kandydata na członka Komitetu   
 

Zgłaszamy w/w kandydata do bazy kandydatów na członków Komitetu rewitalizacji jako 
reprezentanta naszej organizacji/podmiotu.   
 
 
……………………………………………………………………………………………. 
Pieczęć organizacji/podmiotu i podpisy Zarządu/osób upoważnionych do reprezentacji 
organizacji/podmiotu zgłaszającego kandydata.    



Załącznik nr 2 
 

Formularz zgłoszeniowy do Komitetu Rewitalizacyjnego 
dla mieszkańca (osoby fizycznej) 

 

1 Imię i nazwisko  
 
 

 

2 Telefon  
 

 

3 Adres e-mail 
 
 

 

4 Adres zamieszkania  
 
 

 

Potwierdzam prawdziwość wyżej wskazanych danych i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków Komitetu Rewitalizacji. 

 
 
      ………………………..……………………………………………………… 
                                     Podpis mieszkańca 
 

 
 
 
 
 

……………………………………………………….  
Data i podpis Kandydata na członka Komisji    

 
Deklaruję chęć udziału w pracach Komitetu Rewitalizacji w celu: 

 aktywnego włączenie lokalnej społeczności w proces konsultacji społecznych służący 
opracowaniu Programu Rewitalizacji, 

 zaproponowania hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych oraz 
opracowania listy najważniejszych przedsięwzięć zaplanowanych do umieszczenia  
w Programie Rewitalizacji, 

 monitorowanie przebiegu oraz ocena efektywności i skuteczności realizacji Programu, 

 przekładanie Wójtowi projektów aktualizacji Programu. 
 
 
 
 

……………………………………………………….  
Data i podpis Kandydata na członka Komisji    

 

 
 


