________________, dnia _______________ roku

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Ja,

niżej

podpisany/podpisana1

____________________________,

działając

w

imieniu

własnym/niżej wskazanego podmiotu1, jako członek zwyczajny Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior
– Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Siedlisku, zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000309067 (zwanego dalej: „Stowarzyszeniem”), w związku z:
 wykonywaniem zadań statutowych Stowarzyszenia, w tym
 w związku z okolicznością, iż Stowarzyszenie stanowi Lokalną Grupę Działania (zwaną dalej:
„LGD”), działającą m.in. na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju
lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U.2015.378), realizującą Lokalną Strategię Działania
(zwaną dalej: „LSR”),
 uczestnictwem Stowarzyszenia w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich,
niniejszym aktualizuję dane członkowskie i oświadczam, iż:
1. Jestem mieszkańcem obszaru / podmiot, który reprezentuję ma siedzibę na terenie1 gmin objętych
LSR, tj. Sława, Wschowa, Szlichtyngowa, Kotla, Siedlisko, Nowa Sól :
□ tak*
□ nie*
2. Jestem mieszkańcem spoza obszaru / podmiot, który reprezentuję ma siedzibę poza terenem1 gmin
objętych LSR, tj. Sława, Wschowa, Szlichtyngowa, Kotla, Siedlisko, Nowa Sól:
□ tak*
□ nie*

Deklaracja przeznaczona jest dla osób fizycznych, w tym przedsiębiorców, osób prawnych, w tym
jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej.

3. Prowadzę działalność gospodarczą wynikającą z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t.) pod firmą: ____________________________
i posiadam numer NIP ___________________:
□ tak*
□ nie*
4. Prowadzę

specyficzną

formę

działalności

gospodarczej,

jaką

jest

np.

gospodarstwo

agroturystyczne, pasieka (a jej funkcjonowanie wynika z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie

działalności

gospodarczej

(Dz.U.2013.672

j.t.))

pod firmą:_____________________________ i posiadam numer NIP ___________________:
□ tak*
□ nie*
5. Jestem przedstawicielem przedsiębiorstwa społecznego.
□ tak*
□ nie*

6. Jestem rolnikiem.
□ tak*
□ nie*

7. Jestem przedstawicielem podmiotu prawnego sektora środków publicznych o nazwie
____________________________________________________________

z

siedzibą

w ___________________________________________ , który swą deklarację przystąpienia do
Stowarzyszenia wyraził w uchwale numer ________________________ stanowiącej załącznik do
niniejszej deklaracji.
Obecnie

osobą

wyznaczoną

do

reprezentacji

statutowej

jest:

____________________________________ pełniąca/y funkcję __________________________.
□ tak*
□ nie*

Deklaracja przeznaczona jest dla osób fizycznych, w tym przedsiębiorców, osób prawnych, w tym
jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej.

8. Jestem przedstawicielem podmiotu prawnego, jakim jest organizacja pozarządowa o nazwie
z

siedzibą

numer

KRS

____________________________________________________
w ___________________________________________,

________________________, który swą deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia wyraził w
uchwale numer ________________________ stanowiącej załącznik do niniejszej deklaracji.
Obecnie

osobą

wyznaczoną

do

reprezentacji

statutowej

jest:

_____________________________________ pełniąca/y funkcję _________________________:
□ tak*
□ nie*
9. Jestem przedstawicielem podmiotu prawnego, jakim jest organizacja pozarządowa o nazwie
____________________________________________________________

z

siedzibą

w

___________________________________________, zgłoszoną do ewidencji prowadzonej przez
Starostę

__________________w

który

________________________,

swą

deklarację

przystąpienia do Stowarzyszenia wyraził w uchwale numer ________________________
stanowiącej załącznik do niniejszej deklaracji.
Obecnie

osobą

wyznaczoną

do

reprezentacji

_____________________________________________________

statutowej
pełniąca/y

jest:
funkcję

_________________________.
□ tak*
□ nie*
10. Jestem przedstawicielem wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, należącej do struktur osoby
prawnej

o

nazwie

_________________________________________

___________________________________________,

zarejestrowanej

z
w

siedzibą
KRS

w
numer

________________________, który swą deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia wyraził w
uchwale numer ________________________ stanowiącej załącznik do niniejszej deklaracji.
Obecnie

osobą

wyznaczoną

do

reprezentacji

statutowej

jest:

__________________________________ pełniąca/y funkcję _________________________.
□ tak*
□ nie*

Deklaracja przeznaczona jest dla osób fizycznych, w tym przedsiębiorców, osób prawnych, w tym
jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej.

11. Jestem kobietą:
□ tak*
□ nie*
12. Jestem mężczyzną:
□ tak*
□ nie*
13. Mam nieukończone 30 lat:
□ tak*
□ nie*
14. Mam ukończone 55 lat:
□ tak*
□ nie*
15. Uzyskuję dochody (jakiekolwiek środki finansowe uzyskiwane w oparciu o jakąkolwiek podstawę
prawną) pochodzące ze środków publicznych:
□ tak*
□ nie*
16. Jestem powiązany służbowo z członkiem/członkami sektora publicznego lub wykonuję
jakąkolwiek funkcję w sektorze publicznym:
□ tak*
□ nie*
17. Reprezentuję grupę społeczną osób niepełnosprawnych:
□ tak*
□ nie*
18. Reprezentuję grupę społeczną osób o utrudnionym dostępie
do pracy:
□ tak*
□ nie*
Deklaracja przeznaczona jest dla osób fizycznych, w tym przedsiębiorców, osób prawnych, w tym
jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej.

19. Reprezentuję grupę społeczną osób o utrudnionym dostępie
do dóbr kultury:
□ tak*
□ nie*
20. Reprezentuję grupę społeczną osób o utrudnionym dostępie
do edukacji:
□ tak*
□ nie*
Dane kontaktowe:
1. Adres zamieszkania / siedziba: ______________________,
2. E-mail - ___________________,
3. Telefon ___________________.
Jednocześnie w imieniu własnym / podmiotu przeze mnie reprezentowanego1 zobowiązuję się do
niezwłocznego, pisemnego poinformowania Stowarzyszenia o zmianie danych wskazanych
w niniejszym dokumencie, przy czym nie później niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany,
ze wskazaniem zakresu przedmiotowych zmian.
Osoba której dane są zbierane posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
poprawiania.

_______________________________________
czytelny podpis

Załączniki:
1) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dla członków
Stowarzyszenia, będącymi osobami fizycznymi (w tym przedsiębiorcami)
1

skreślić niewłaściwe

*

zaznaczyć wybraną odpowiedź

Deklaracja przeznaczona jest dla osób fizycznych, w tym przedsiębiorców, osób prawnych, w tym
jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej.

