
Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta  

 

UL. Strażacka 1, 66-330 Pszczew Strona 1 

www.lgrow.pl 

 
………………………………………                                                                                    ………………………………… 
                         (imię i nazwisko)                                                                                                                                              (miejscowość, data) 

 

……………………………………… 
                                (adres) 

 

………………………………………                                          ……………………………………………………………… 
                        (telefon / e-mail)                                                                                                     (pełna nazwa reprezentowanego podmiotu) 

 
………………………………………                                          ……………………………………………………………… 

                           (nr PESEL)                                                                                                                 (adres reprezentowanego podmiotu) 
 

 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
Sektor Gospodarczy 

Na podstawie § 10., ust. 3. Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta proszę o przyjęcie 

podmiotu, który reprezentuję  jako członka zwyczajnego Stowarzyszenia.  

 

Oświadczenie 

 

1. Oświadczam, że aktywnie działam na rzecz rozwoju obszaru objętego LSROR. 

2. Jestem mieszkańcem* / mieszkanką* obszaru objętego LSROR, zameldowanym* / zameldowaną* na stałe, wykonuję działalność 

gospodarczą na obszarze objętym LSROR.* 

3. Jestem osobą wyznaczoną do reprezentacji podmiotu. 

4. Akceptuję statut Stowarzyszenia oraz deklaruję przestrzeganie jego postanowień i innych aktów normatywnych władz Stowarzyszenia.  

5. Zobowiązuję się propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz ich realizacji, przestrzegać postanowień 

Statutu, opłacać składki członkowskie oraz brać udział w Walnych Zebraniach Członków.  

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z realizacją zadań statutowych Stowarzyszenia, zgodnie z Ustawą z 

dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). 

 

                                                                                                                 

 
 

Załączniki: 
 Odpis z KRS lub zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej, w którym wskazano osoby uprawnione do reprezentacji. W 

przypadku rolników dokumentem takim jest zaświadczenie o ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w pełnym 

zakresie. 

 Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 września 2009 r. w sprawie 

szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy 

rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii 

w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013.* 

 

 

Wypełnia Zarząd Stowarzyszenia 

Decyzja 

Na podstawie § 17, ust. 4, pkt 4.1 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta przyjmuje się 

członka zwyczajnego Stowarzyszenia.* 

Inna decyzja:*  

 

Numer uchwały Zarządu 

 

 

….... / …..../ 20…. 

Data podjęcia uchwały Zarządu 

 

 

……./ ……./ 20…. 

Podpis przewodniczącego zebrania Zarządu 

 

 

…………………………………………… 
 

* - niepotrzebne skreślić 

Czytelny podpis


