DEKLARACJA
UCZESTNICTWA W PRACACH GMINNEGO ZESPOŁU DS. REWITALIZACJI
Dane dotyczące kandydata na członka Zespołu
Imię i nazwisko kandydata:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji):
Reprezentowany sektor:

Ja, niżej podpisana/y deklaruję chęć udziału w pracach Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji,
powołanego w ramach opracowania „Programu Rewitalizacji Gminy Dąbie na lata 2017-2023”.
Deklarację swoją motywuję:
(Proszę uzasadnić chęci członkowska w Gminnym Zespole ds. Rewitalizacji w formie krótkiego listu
motywacyjnego)
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
W celu potwierdzenia posiadanych kwalifikacji przedkładam następujące dokumenty:

……………………………………………………………………………………………………………………..
□ jestem mieszkańcem terenu Miasta / Gminy Dąbie
□ jestem właścicielem/użytkownikiem/zarządcą nw. Nieruchomości
Rodzaj nieruchomości
…………………………………………………………………………………………………………………….
(np. grunt, budynek mieszkalny, itp.)
Adres nieruchomości
…………………………………………………………………………………………………………………..
(ulica, nr budynku, nr działki w przypadku gruntów)

Ja, niżej podpisany(a)....................................................................................... oświadczam ponadto, iż:
I. Pełniąc funkcję członka Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji zobowiązuję się:
1. aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach Zespołu i przestrzegać Regulaminu Gminnego Zespołu
ds. Rewitalizacji;
2. przedstawiać opinie reprezentowanych środowisk na posiedzeniach Zespołu Rewitalizacji
oraz przekazywać ww. środowiskom informacje zwrotne o postępie wdrażania Programu
Rewitalizacji Gminy Dąbie na lata 2017-2023;
3. zapoznawać się z postępami prac w zakresie realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Dąbie na
lata 2017-2023;
4. zapoznawać się z dokumentacją dotyczącą zagadnień omawianych na posiedzeniu Zespołu;
5. ujawnić ewentualny konflikt interesów dotyczący mojej osoby i wyłączyć się z podejmowania
decyzji w zakresie, którego ten dotyczy.
II. Wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji.
III. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do udziału
w pracach Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ) w szczególności przyjmuję do
wiadomości, że moje imię i nazwisko zostaną wpisane w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Dąbie
powołującym Zespół oraz będą publikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbiu,
na stronie BIP Miasta Dąbie, oraz dokumentach umieszczanych na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Dąbiu.
IV. Nie byłem (am) karany (a) za przestępstwo popełnione umyślnie.
V. Nie orzeczono prawomocnie wobec mojej osoby środka karnego w postaci utraty praw publicznych.

………………………………
Data
……………………………………………
(czytelny podpis)

