Zarządzenie Nr 1022/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 listopada 2019 roku
w sprawie: ogłoszenia naboru uzupełniającego na członków Płockiego
Komitetu Rewitalizacji
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami: poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) w związku z § 9 ust. 1
Uchwały Nr 329/XVIII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia
zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Płockiego Komitetu Rewitalizacji zmienionej
Uchwałą Nr 526/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. oraz art. 7 ustawy z dnia 9
października 2015 roku o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 ze zmianami:
Dz.U. z 2019 r. poz. 730 i 1696)

zarządzam co następuje:
§1
Ogłaszam nabór uzupełniający na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji,
zgodnie z ogłoszeniem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zamieszczone na stronie internetowej
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie
www.rozwojmiasta.plock.eu – zakładka Rewitalizacja i Estetyzacja.
§2
1. W przypadku konieczności przeprowadzenia losowania na członka Płockiego
Komitetu Rewitalizacji odbędzie się ono w terminie i miejscu wskazanym przez
Kierownika Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta lub osobę przez niego
wyznaczoną.
2. Informacja o terminie i miejscu losowania przekazana zostanie wszystkim
kandydatom biorącym udział w losowaniu oraz zamieszczona zostanie na stronie
www.rozwojmiasta.plock.eu – zakładka Rewitalizacja i Estetyzacja.
3. Losowanie przeprowadzi Kierownik Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta lub
osoba przez niego wyznaczona, zgodnie z procedurą określoną w załączniku nr 2 do
niniejszego zarządzenia.
§3
1. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie naboru jest Referat Rewitalizacji
i Estetyzacji Miasta w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta.
2. Po zakończeniu procesu naboru uzupełniającego sporządzony zostanie protokół,
który przekazany zostanie Prezydentowi Miasta Płocka.
§4
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju
i Inwestycji.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 1022/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 listopada 2019 roku

OGŁOSZENIE
O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM NA CZŁONKÓW
PŁOCKIEGO KOMITETU REWITALIZACJI
Prezydent Miasta Płocka informuje o rozpoczęciu naboru uzupełniającego na członków
Płockiego Komitetu Rewitalizacji w zakresie:
•
mieszkańca osiedla Miodowa, wchodzącego w skład zamieszkałych podobszarów
rewitalizacji;
•
jednego przedstawiciela podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze
miasta;
•
jednego przedstawiciela podmiotów prowadzących na obszarze miasta działalność
społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.
Kandydat na członka Komitetu może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy i tylko jako
przedstawiciel jednej kategorii podmiotów wskazanych w § 2 pkt 2-4 Uchwały
Nr 329/XVIII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmienionej Uchwałą Nr
526/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r.

Termin składania formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) kandydata na członka
Płockiego Komitetu Rewitalizacji:
Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć w terminie od dnia 20 listopada
2019 roku do dnia 19 grudnia 2019 roku.

Sposób i miejsce składania formularza zgłoszeniowego kandydata na członka
Płockiego Komitetu Rewitalizacji:
Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie w Biurze
Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (stanowisko nr 5) w godzinach pracy Urzędu lub przesłać
za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:
Urząd Miasta Płocka
Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
z dopiskiem: Nabór uzupełniający kandydatów na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego:
I. przedstawiciel mieszkańców osiedla
podobszarów rewitalizacji
•
lista poparcia (załącznik nr 2)

Miodowa

wchodzącego

w

skład

zamieszkałych

II. przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze miasta
•
lista poparcia (załącznik nr 3)
•
oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (załącznik nr 4)
III. przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarze miasta działalność społeczną
•
lista poparcia (załącznik nr 5)
•
oświadczenie o byciu członkiem organizacji pozarządowej (załącznik nr 6)

Inne ważne informacje:
Test wiedzy z pytaniami dotyczącymi rewitalizacji dla kandydatów na członków Płockiego
Komitetu Rewitalizacji odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 roku o godz. 17.30 w Sali
Sejmowej Urzędu Miasta Płocka – Stary Rynek 1, piętro 1.

Pytania i odpowiedzi:
Ewentualne pytania dotyczące naboru prosimy kierować na adres: rewitalizacja@plock.eu lub
telefonicznie pod numerami tel. 367-14-53, 367-17-68.

Wykaz załączników do ogłoszenia:
•
załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Płockiego Komitetu
Rewitalizacji
•
załącznik nr 2 – Lista poparcia na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji wyrażona
przez mieszkańców osiedla Miodowa
•
załącznik nr 3 - Lista poparcia na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji wyrażona
przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na obszarze miasta Płocka
•
załącznik nr 4 – Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zasiadaniu w
organach podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze
Sądowym
•
załącznik nr 5 - Lista poparcia na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji wyrażona
przez podmioty prowadzące na obszarze miasta Płocka działalność społeczną
•
załącznik nr 6 – Oświadczenie o byciu członkiem organizacji pozarządowej.

Załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka
Płockiego Komitetu Rewitalizacji
1. Dane kandydata (wypełnić komputerowo lub ręcznie dużymi drukowanymi
literami, czarnym lub niebieskim kolorem)

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Adres do
korespondencji
(jeżeli jest inny niż
adres zamieszkania)

Adres e-mail
Numer telefonu
2. Określenie kategorii podmiotu, w ramach której składane jest
zgłoszenie (zaznaczyć właściwe znakiem „x”)
Mieszkaniec osiedla Miodowa

Przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze miasta

Przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacji
pozarządowych i grup nieformalnych

3. Opis doświadczenia w realizacji projektów rewitalizacyjnych
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4. Oświadczenia kandydata na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Uchwałą Nr 329/XVIII/2016 Rady Miasta Płocka z
dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad
działania Płockiego Komitetu Rewitalizacji zmienioną Uchwałą Nr 526/XXX/2017 Rady
Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 roku.

5. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto
Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia aktywnego udziału
interesariuszy w przygotowaniu, koordynowaniu i tworzeniu warunków do
prowadzenia rewitalizacji, w tym przeprowadzenia naboru uzupełniającego na
członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1398 ze zm.), Uchwały
Nr 329/XVIII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie
określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Płockiego Komitetu
Rewitalizacji zmienionej Uchwałą Nr 526/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28
marca 2017 r. i Zarządzenia Nr 1022/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia
14 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego na członków
Płockiego Komitetu Rewitalizacji;
4. odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym archiwum państwowe zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.) - imię i nazwisko osoby powołanej na
członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji wskazane zostaną w zarządzeniu Prezydenta
Miasta Płocka powołującego członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji, które
publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej
www.rozwojmiasta.plock.eu;
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą bezterminowo – akta kategorii A;
6. posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości
danych osobowych,
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;
7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do
wzięcia udziału w naborze uzupełniającym na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji
- odmowa podania danych skutkować będzie nieuwzględnieniem formularza
zawierającego taki brak.

.....................................
(miejscowość, data)

......................................
(czytelny podpis)
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wyrażona przez mieszkańców osiedla Miodowa*:
* Składając podpis oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych, która znajduje się na
końcu listy poparcia.
Lp.

Imię

Nazwisko

Adres zamieszkania

Podpis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Lp.

Imię

Nazwisko

Adres zamieszkania

Podpis

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia aktywnego udziału interesariuszy w przygotowaniu, koordynowaniu i
tworzeniu warunków do prowadzenia rewitalizacji, w tym przeprowadzenia naboru uzupełniającego na członków Płockiego Komitetu
Rewitalizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1398 ze zm.), Uchwały Nr
329/XVIII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania
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Płockiego Komitetu Rewitalizacji zmienionej Uchwałą Nr 526/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 roku i Zarządzenia Nr
1022/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego na członków Płockiego
Komitetu Rewitalizacji;
4. odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym
archiwum państwowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z
2019 r. poz. 553 ze zm.);
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą bezterminowo – akta kategorii A;
6. posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wyrażenia poparcia dla kandydata na członka
Płockiego Komitetu Rewitalizacji - odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości wyrażenia poparcia dla kandydata na
członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji.

3

Załącznik nr 3

Lista poparcia …………………….………….. na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji
(imię i nazwisko kandydata)

wyrażona przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na obszarze miasta Płocka*

* Składając podpis oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych, która
znajduje się na końcu listy poparcia.
Lp.

Nazwa podmiotu

Adres siedziby/miejsca prowadzenia
działalności

Numer REGON

Imię i nazwisko osoby
upoważnionej do
reprezentowania podmiotu

Podpis

1

2

3

4

5

6

7

8

1
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Lista poparcia …………………….………….. na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji
(imię i nazwisko kandydata)

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres siedziby/miejsca prowadzenia
działalności

Numer REGON

Imię i nazwisko osoby
upoważnionej do
reprezentowania podmiotu

Podpis

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2

Załącznik nr 3

Lista poparcia …………………….………….. na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji
(imię i nazwisko kandydata)

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres siedziby/miejsca prowadzenia
działalności

Numer REGON

Imię i nazwisko osoby
upoważnionej do
reprezentowania podmiotu

Podpis

19

20

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia aktywnego udziału interesariuszy w przygotowaniu, koordynowaniu i
tworzeniu warunków do prowadzenia rewitalizacji, w tym przeprowadzenia naboru uzupełniającego na członków Płockiego Komitetu
Rewitalizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1398 ze zm.), Uchwały Nr
329/XVIII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania
Płockiego Komitetu Rewitalizacji zmienionej Uchwałą Nr 526/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 roku i Zarządzenia Nr
1022/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego na członków Płockiego
Komitetu Rewitalizacji;
4. odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym
archiwum państwowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z
2019 r. poz. 553 ze zm.);
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą bezterminowo – akta kategorii A;
6. posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wyrażenia poparcia dla kandydata na członka
Płockiego Komitetu Rewitalizacji - odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości wyrażenia poparcia dla kandydata na
członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji.
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Załącznik nr 4

Oświadczenie

Ja niżej podpisany/a
..................................................................................................
(imię i nazwisko)

oświadczam, że

prowadzę działalność gospodarczą / zasiadam w organach podmiotów wpisanych
do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,
działających na terenie miasta Płocka*

.............................................................................................................................
(nazwa podmiotu)

................................................................
(adres siedziby podmiotu)

.............................................................................
(adres miejsca prowadzenia działalności, jeżeli jest
inny niż adres siedziby)

................................................................
(numer KRS)

.............................................................................
(numer REGON)

.....................................
(miejscowość, data)

* niewłaściwe skreślić

......................................
(czytelny podpis)

Załącznik nr 5

Lista poparcia …………………….………….. na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji
(imię i nazwisko kandydata)

wyrażona przez podmioty prowadzące na obszarze miasta Płocka działalność społeczną*

* Składając podpis oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych, która znajduje się na
końcu listy poparcia.
Lp.

Nazwa podmiotu

Adres siedziby/miejsca prowadzenia
działalności

Numer REGON

Imię i nazwisko osoby
upoważnionej do
reprezentowania podmiotu

Podpis

1

2

3

4

5

6

7

8

1
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Lista poparcia …………………….………….. na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji
(imię i nazwisko kandydata)

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres siedziby/miejsca prowadzenia
działalności

Numer REGON

Imię i nazwisko osoby
upoważnionej do
reprezentowania podmiotu

Podpis

9

10

11

12

13

14

15

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia aktywnego udziału interesariuszy w przygotowaniu, koordynowaniu i
tworzeniu warunków do prowadzenia rewitalizacji, w tym przeprowadzenia naboru uzupełniającego na członków Płockiego Komitetu
Rewitalizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1398 ze zm.), Uchwały Nr
329/XVIII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania
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Załącznik nr 5

Lista poparcia …………………….………….. na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji
(imię i nazwisko kandydata)

Płockiego Komitetu Rewitalizacji zmienionej Uchwałą Nr 526/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 roku i Zarządzenia Nr
1022/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego na członków Płockiego
Komitetu Rewitalizacji;
4. odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym
archiwum państwowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z
2019 poz. 553 ze zm.);
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą bezterminowo – akta kategorii A;
6. posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wyrażenia poparcia dla kandydata na członka
Płockiego Komitetu Rewitalizacji - odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości wyrażenia poparcia dla kandydata na
członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji.
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Załącznik nr 6

Oświadczenie

Ja niżej podpisany/a
..................................................................................................
(imię i nazwisko)

oświadczam, że

jestem członkiem organizacji pozarządowej działającej na terenie miasta Płocka

.............................................................................................................................
(nazwa organizacji pozarządowej)

................................................................
(adres siedziby)

.............................................................................
(adres miejsca prowadzenia działalności, jeżeli jest
inny niż adres siedziby)

................................................................
(numer KRS)

.............................................................................
(numer REGON)

.....................................
(miejscowość, data)

......................................
(czytelny podpis)

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 1022/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 listopada 2019 roku

Procedura przeprowadzenia losowania
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Do jednakowych, nieprzezroczystych pojemników włożone zostaną kartki z wypisanymi
nazwiskami i imionami kandydatów biorących udział w losowaniu.
Pojemniki z nazwiskami i imionami kandydatów, którzy złożyli formularz zgłoszeniowy w
ramach tej samej kategorii umieszczone zostaną w jednym przezroczystym naczyniu.
Po wymieszaniu pojemników z nazwiskami i imionami kandydatów, Kierownik Referatu
Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta lub osoba przez niego wyznaczona wylosuje jeden
pojemnik z danymi osoby do obsadzenia w składzie Komitetu.
Nazwisko i imię wylosowanego kandydata odczytane zostanie i okazane obecnym.
Na żądanie osób obecnych przy losowaniu należy okazać zawartość niewylosowanych
pojemników.
Przebieg
przeprowadzonego
losowania
opisany
zostanie
w
protokole
z przeprowadzonego naboru uzupełniającego na członków Płockiego Komitetu
Rewitalizacji.

