
Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XXXIX/369/2017

Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 24 lipca 2017 r.

Deklaracja przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ

(dla przedstawicieli wymienionych w § 2 ust. 3 pkt f-i)

Nowy Targ, dnia ……………………

Imię i nazwisko:………………………………………………………….……………………

tel:..……………………………………………………………….……………………………

e-mail:……………………………………………………………….…………………………

adres:……………………………………………………………….………………………….

Deklaruję chęć przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ.

Jestem przedstawicielem (podkreślić właściwe):

1) przedsiębiorca

2) przedstawiciel  lokalnej organizacji pozarządowej

3) mieszkaniec miasta Nowy Targ

4) przedstawiciel interesariuszy, którzy złożyli karty projektów do GPR

Uzasadnienie wyboru kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji:

Proszę opisać w jaki sposób Pana/Pani kwalifikacje, dotychczasowe doświadczenie zawodowe i doświadczenie
społeczne będą przydatne w sprawach dotyczących przeprowadzenie i oceny procesu rewitalizacji w ramach
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023

Proszę opisać w jaki sposób będzie Pan/Pani komunikować się ze środowiskiem, które Pan/Pani reprezentuje w
sprawach dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023
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Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:

1. Zapoznałem/am się  z  zasadami  wyznaczania  składu oraz zasadami działania  Komitetu

Rewitalizacji Miasta Nowy Targ.

2. Zobowiązuję się do przestrzegania ww. zasad.

3. Pełniąc funkcję członka Komitetu zobowiązuję się do:

a) aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu,

b) zapoznania  się  z  dokumentacją  dotyczącą  zagadnień  omawianych  na  posiedzeniu

Komitetu,

c) ujawnić  ewentualny  konflikt  interesów  dotyczących  mojej  osoby  i  wyłączyć  się

z podejmowania decyzji w zakresie, którego ten dotyczy.

4. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, nie

byłem/am  skazany/a  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo  ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  do  celów  rekrutacyjnych

przez Urząd Miasta Nowy Targ, w tym umieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz

BIP mojego  imienia  i  nazwiska  i  informacji  o  dotychczasowej  działalności  –  nazwy

reprezentowanego przeze mnie podmiotu. 

……………………………………………

                                                                                 (czytelny podpis deklarującego) 

* obowiązkowo należy dołączyć listę poparcia zgodnie z § 1 ust. 7 uchwały w sprawie zasad wyznaczania oraz

zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ
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