Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta

………………………………………

…………………………………

(imię i nazwisko)

(miejscowość, data)

………………………………………
(adres)

………………………………………

………………………………………………………………

(telefon / e-mail)

(pełna nazwa reprezentowanego podmiotu)

………………………………………

………………………………………………………………

(nr PESEL)

(adres reprezentowanego podmiotu)

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Sektor Społeczny: Stowarzyszenie* / Fundacja*

Na podstawie § 10., ust. 3. Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta proszę o przyjęcie
podmiotu, który reprezentuję jako członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
Oświadczenie
1.
2.
3.
4.
5.

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję aktywnie działa na rzecz rozwoju obszaru objętego LSROR.
Teren działania podmiotu, który reprezentuję dotyczy obszaru objętego LSROR.*
Jestem osobą wyznaczoną do reprezentacji podmiotu.
Akceptuję statut Stowarzyszenia oraz deklaruję przestrzeganie jego postanowień i innych aktów normatywnych władz Stowarzyszenia.
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.
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).

6.

Czytelny podpis

Załączniki:
Uchwała organu właściwego do podejmowania tego typu decyzji zgodnie ze statutem danej jednostki, wraz ze wskazaniem reprezentanta /
wydruk z Rejestru Stowarzyszeń – strona internetowa https://ems.ms.gov.pl/
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
Na podstawie § 17, ust. 4, pkt 4.1 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta przyjmuje się
członka zwyczajnego Stowarzyszenia.*

Decyzja

Inna decyzja:*

Numer uchwały Zarządu

Data podjęcia uchwały Zarządu

Podpis przewodniczącego zebrania Zarządu

….... / …..../ 20…

……./ ……./ 20 …

……………………………………………

* - niepotrzebne skreślić

UL. Strażacka 1, 66-330 Pszczew
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