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właściwe zaznaczyć 

 Zgłoszenie nowego Członka LGD „Ziemia Pszczyńska” 

 Zgłoszenie aktualizujące dane Członka LGD „Ziemia Pszczyńska” 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

…………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa reprezentowanego Członka)  

 

…………………………………………………………………………………………….. 
(adres reprezentowanego Członka*)  

 

…………………………………………………………………………………………….. 
(telefon reprezentowanego Członka*)  

 

…………………………………………………………………………………………….. 
(e-mail reprezentowanego Członka*)  

 

A. Dane personalne członka LGD/osoby reprezentującej podmiot będący członkiem LGD  

„Ziemia Pszczyńska”: 

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

PESEL: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………. 

Informacje nt. posiadanej wiedzy  i doświadczenia z zakresu projektów finansowanych przez Unię Europejską  

oraz LSR.  Proszę podać przykłady lub wpisać brak 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

B. Oświadczam, iż: 

 Mieszkam na obszarze działania LGD „Ziemia Pszczyńska” 

 Nie zamieszkuję, ale działam na obszarze LGD „Ziemia Pszczyńska” 

Oświadczam, iż niniejsza deklaracja jest sporządzona zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym.  

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych z niniejszej deklaracji, mających charakter danych 

osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do funkcjonowania LGD „Ziemia Pszczyńska”.  

W przypadku zmiany swoich danych, zobowiązuję się do poinformowania Stowarzyszenia  

LGD „Ziemia Pszczyńska” poprzez dokonanie aktualizacji niniejszej deklaracji. 

 

.............................................................                                              ..........................................................................  

   (miejscowość, data)                                                                       (podpis członka/osoby reprezentującej członka)  

Wypełnia Zarząd LGD 

 „Ziemia Pszczyńska” 

 

 Zatwierdzono przez 

Zarząd w dniu ………. 

 Nie zatwierdzono 
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  

 

C. W Stowarzyszeniu „Ziemia Pszczyńska” członek reprezentuje sektor (proszę zaznaczyć właściwe pole):  

 publiczny 

 gospodarczy 

 osoba fizyczna, prowadzącą działalność gospodarczą 

 osoba prawna, prowadzącą działalność gospodarczą 

 rolnik, prowadzący działalność rolniczą 

 społeczny 

 osoba fizyczna  

 przedstawiciel partnera społecznego (np. organizacji pozarządowej)  

 

D. Do członkostwa w Stowarzyszeniu otrzymałem(am) rekomendacje następujących członków  

Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” (pkt. nie dotyczy podmiotów aktualizujących dane):  

 

1. ..............................................................  

2. ............................................................... 

 

E. Do niniejszej deklaracji zostały dołączone (proszę zaznaczyć właściwe pole) 

 dokument potwierdzający osobowość prawną partnera społecznego (KRS lub inny dokument) 

 KRS lub wypis z CEiDG  - kserokopia ( dotyczy partnera gospodarczego) 

 Statut podmiotu - aktualny na dzień składania deklaracji wraz ze stosowna uchwałą o przystąpieniu 

do LGD „Ziemia Pszczyńska” (jeśli dotyczy) 

 Inne, jakie?:……………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że znane są mi zasady działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” 

określone w statucie. Zobowiązujemy się do ich przestrzegania, działania na rzecz rozwoju obszaru objętego 

Lokalną Strategią Rozwoju oraz aktywnego uczestnictwa w pracach LGD.  

 

Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą mailową Newsletter’a LGD „Ziemia Pszczyńska”: TAK            NIE 

 

*Dane korespondencyjne, wykorzystywane do kontaktu z członkiem/reprezentantem członka 

 

 

 

........................................                                  .............................................................................................. 
      (miejscowość, data)                                                           (podpis osoby uprawnionej do składnia oświadczeń woli  

w imieniu członka)  


