
 

                 Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia 
                               LGD „Gościniec 4 żywiołów”  

 
 

 

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….………….. 
Nazwa  podmiotu/instytucji/lub imię i nazwisko osoby fizycznej 

 
 

………………………………………………………………….………………………………..                 ..............……………………………..... 
Adres                                 Gmina  
 

………………………………..……..           ........................................                  ……...................…………………………….. 
Telefon                    Fax                         E-mail  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
Funkcja, stanowisko osoby  reprezentującej podmiot, instytucje /Rodzaj działalności 

 
Po zapoznaniu się ze statutem i planami działalności deklaruję (deklarujemy) działanie na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich objętych działaniem LGD „Gościniec 4 żywiołów” i tym samym przystąpienie do niej jako 
członek zwyczajny, reprezentujący sektor: publiczny, społeczny, gospodarczy (proszę podkreślić sektor). 
 

Jednocześnie jako przedstawiciela  delegujemy Pana(ią)…………………………………………….………..do pracy w ramach 
stowarzyszenia LGD „Gościniec 4 żywiołów ”. 

 

 
…………………………………………………. 
 Podpis delegowanego (czytelny)                                                                                ……………..………………………………………………. 

Podpis lub podpisy osób reprezentujących  
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie moich danych osobowych dla potrzeb promocyjnych, 
rekrutacyjnych, sprawozdawczych i marketingowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. 
U. z 2016r., poz. 922). Podanie danych jest dobrowolne. Podane dane będą przetwarzane przez LGD „Gościniec 
4 żywiołów” i mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Oświadczam, że jest 
mi znane prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
 
 

……………………………………………………………. 
Data, miejsce ……………….…………………                                                                 Podpis lub podpisy osób reprezentujących  

 
 

 
Uchwałą Zarządu „Gościnec 4 żywiołów” nr.…………….…........  z dnia…..……..………….  postanowiono przyjąć  
w/w  podmiot/osobę na członka LGD „Gosciniec 4 żywiołów”. 
 

 
 

 

Zgodnie ze Statutem Członkiem Stowarzyszenia może być: 
- osoba fizyczna, która: jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gosp. albo jest rolnikiem 

prowadzącym osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym o 
wielkości co najmniej 1 ha użytków rolnych, albo jest rolnikiem prowadzącym gospodarstwo agroturystyczne, albo jest 
reprezentantem niesformalizowanych grup (struktur) społecznych takich jak koła gospodyń wiejskich, Rady Sołeckiej, koła 
zainteresowań, koła edukacyjne, fora dyskusyjne, grupy inicjatywne mieszkańców, grupy zawodowe itp. 

- osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego  z wyłączeniem samorządu województwa,  która przedstawi 
uchwałę organu stanowiącego zawierającą deklarację przystąpienia do danego LGD oraz wskazanie swojego reprezentanta 
w LGD. 

 

 

Wymagane załączniki: 
- Dla osób reprezentujących sektor gospodarczy - zaświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej. 
- Dla stowarzyszń, instytucji, organizacji pozarządowych - uchwała o przystąpieniu  do LGD „Gościniec 4 żywiołów” wraz  
   z wyznaczeniem przedstawiciela, statut. 
- Dla reprezentantów niesformalizowanych grup społecznych - pisemna rekomendacja od minimum 7 osób – członków    
   takiej grupy (struktury). 

 

 


