DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA W CHARAKTERZE CZŁONKA ZWYCZAJNEGO
STOWARZYSZENIA ŚRODKOWOPOMORSKA GRUPA DZIAŁANIA
……………………………………………………………………………………………….

/pełna nazwa podmiotu/instytucji lub imię i nazwisko/

Reprezentowana/y przez:
……………………………………………………………………………………………….
/imię i nazwisko – stanowisko/funkcja/

Oświadcza, że reprezentując sektor:
⎕ publiczny
⎕ społeczny
⎕ gospodarczy
⎕ mieszkańca gminy …………………………….
spełnia warunki określone w §10 Statutu Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania
i wyraża wolę przystąpienia w charakterze członka zwyczajnego do Stowarzyszenia
Środkowopomorska Grupa Działania oraz działalności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
objętych LSR i uczestnictwa w realizacji pozostałych celów statutowych.
Jednocześnie oświadcza, że jest świadomy praw i obowiązków członków zwyczajnych
określonych w §12 Statutu Stowarzyszenia, w tym regularnego opłacania składek i innych
świadczeń obowiązujących w LGD.
…………………………………….
data, podpis składającego deklarację

DANE CZŁONKA ZWYCZAJNEGO
Nazwa
Siedziba*
Miejsce prowadzenia działalności
REGON*
NIP*
KRS*
e-mail
tel.
fax
DANE OSOBOWE REPREZENTANTA
Nazwisko
Imię (imiona)
Miejsce i data urodzenia
Miejsce zamieszkania i kod pocztowy
Ulica, nr mieszkania
Gmina
Nr i seria dowodu osobistego
PESEL
e-mail
tel.
fax
*wypełnić jeśli dotyczy

Miejscowość i data wypełnienia deklaracji:
....................................................................
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych
Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania. Mam prawo sprawdzać moje dane
i poprawiać je. W przypadku rezygnacji z członkostwa w LGD zobowiązuję się powiadomić
pisemnie o tej decyzji Zarząd SŚGD.
.............................................

/podpis/

Załączniki:
Sektor publiczny:
1. Uchwała właściwego organu zawierająca deklarację przystąpienia do LGD oraz
deklarację działania na rzecz obszaru objętego LSR.
Sektor społeczny:
1. Uchwała właściwego organu zawierająca deklarację przystąpienia do LGD i deklarację
działania na rzecz obszaru objętego LSR.
2. W przypadku organizacji nieposiadającej statutu ani osobowości prawnej np. koło
gospodyń wiejskich, kapele ludowe należy załączyć rekomendację osób wchodzących
w skład tej organizacji.
3. W przypadku jednostki nieposiadającej osobowości prawnej, dla której organem
prowadzącym/stanowiącym jest jednostka samorządu terytorialnego – uchwała JST.
Sektor gospodarczy:
1. Odpis z KRS lub zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej, w którym
wskazano osoby uprawnione do reprezentacji.
Mieszkańcy (osoby fizyczne):
1. Oświadczenie o zamieszkaniu według wzoru obowiązującego w LGD.
2. Zaświadczenie z akt ewidencji ludności potwierdzające zameldowanie.
3. Pisemna rekomendacja udzielona przez członka Stowarzyszenia ŚGD.

