
 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” 
 

I CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI: 

      

          Wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia 

 

     Aktualizacja danych członka Stowarzyszenia  

 

II DANE PODMIOTU / OSOBY FIZYCZNEJ: 

 

1. Pełna nazwa podmiotu / Imię i nazwisko osoby fizycznej: 

 

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

 

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

 

2. Reprezentowany sektor  (należy wybrać tylko jeden punkt): 

     

          Publiczny - gminy i powiaty oraz uczelnie publiczne, jednostki badawczo-rozwojowe, 

samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe lub samorządowe instytucje kultury 

oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych przepisów 

w celu wykonywania zadań publicznych z wyłączeniem przedsiębiorców 

 

          Społeczny - organizacje pozarządowe w tym fundacje i stowarzyszenia oraz podmioty 

prowadzące Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zawodowej, 

Zakłady Aktywizacji Zawodowej, kościoły i związki wyznaniowe, jeżeli ich cele statutowe obejmują 

prowadzenie działalności pożytku publicznego, także związki zawodowe i organizacje pracodawców, 

organizacje społeczno-zawodowe rolników oraz inne dobrowolne zrzeszenia i ruchy obywatelskie 

(Koła Gospodyń Wiejskich, rady sołeckie, rady parafialne itp.) 

 

         Gospodarczy  - rolnicy, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym przedsiębiorstwa 

społeczne, rolnicy i rybacy 

         

         Mieszkańcy - osoby fizyczne (należy wypełnić pkt. 4, 9-13, III) 

 

3. Poprzednia nazwa podmiotu (proszę wypełnić tylko w przypadku zmiany nazwy podmiotu): 

 

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

 

4. Siedziba podmiotu/Adres zamieszkania osoby fizycznej: 

 

adres: …………………………………………………………………………………………… 

 

nr telefonu: ……………………………………………………………………………............. 

 

adres e-mail:……………………………………………………………………………............. 

 

5. Miejsce prowadzenia działalności:  

 

  Gmina Borki                                       Gmina Czemierniki                        Gmina Kąkolewnica  

 

  Gmina Komarówka Podlaska             Gmina Radzyń Podlaski                 Gmina Ulan-Majorat  

 

                Gmina Wohyń              Miasto Radzyń Podlaski                  poza powiatem                        

                  radzyńskim   

 

 

 



 

 

6. Nazwa rejestru, w którym widnieje wpis o prowadzonej działalności: 

 

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

 

data wpisu do rejestru:……………………………………………………………………………... 

 

numer wpisu do rejestru:…………………………………………………………………………... 

 

7. Doświadczenie podmiotu w realizacji projektów (nazwa projektu, źródło finansowania, termin 

realizacji, zakres projektu): 

 

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

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

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

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

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

8. Dane osoby wyznaczonej do reprezentacji podmiotu w LGD „Zapiecek”: 

 

imię, nazwisko: ……………………………………………………………………………………. 

data urodzenia: …………………………………………………………………………………….. 

nr telefonu: ………………………………………………………………………………………… 

adres zamieszkania:………………………………………………………………………………... 

adres e-mail: ………………………………………………………………………………………. 

pełniona funkcja w reprezentowanym podmiocie:………………………………………………… 

udokumentowana znajomość języka obcego………………………………………………………. 

9. Czy jest Pan/Pani powiązana służbowo z sektorem publicznym?  

 

   Tak, w jaki sposób?.......................................................................................            Nie 

 

10. Adres do korespondencji: 

 

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

 

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

11. Kwalifikacje (wykształcenie, kursy, szkolenia) osoby reprezentującej podmiot w LGD/osoby 

fizycznej związane z przygotowywaniem, realizacją i rozliczaniem projektów: 

 

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

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

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

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

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

12. Doświadczenie osoby reprezentującej podmiot w LGD/osoby fizycznej w realizacji projektów 

(nazwa projektu, źródło finansowania, termin realizacji, zakres, pełniona funkcja w projekcie): 

 

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

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

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

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

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

 



 

 

13. Doświadczenie osoby reprezentującej podmiot w LGD/osoby fizycznej w ocenie wniosków 

(jakie wnioski, z jakich funduszy, w jakim okresie czasu, zakres oceny): 

 

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

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

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

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

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

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

 

III OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY: 

 

Ja niżej podpisany/a deklaruję wolę przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Zapiecek”. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i nie jestem 

pozbawiony/a praw publicznych; zapoznałem/łam się ze Statutem LGD „Zapiecek” (dostępny na 

http://www.lgdzapiecek.pl/download/Statutn.pdf), akceptuję jego treść i zobowiązuję się 

przestrzegać jego zapisów.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Stowarzyszenia zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 

ze  zm.). 

Zobowiązuję się do wypełniania obowiązków członka LGD, a w szczególności: propagowania 

celów LGD i aktywnego uczestniczenia w ich realizacji, przestrzegania postanowień Statutu i 

uchwał podejmowanych przez Władze LGD, opłacania składek członkowskich, brania udziału 

w Walnych Zebraniach Członków.  

Zobowiązuję się do informowania Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” o zaistniałych zmianach, 

w stosunku do danych wskazanych w deklaracji członkowskiej, w tym o zaprzestaniu prowadzenia 

działalności (jeżeli dotyczy podmiotu), w terminie 30 dni roboczych od daty zaistnienia zmiany.  

Oświadczam, że według stanu na dzień złożenia deklaracji członkowskiej dane zawarte we 

wniosku oraz dane i informacje wynikające z załączonych do wniosku dokumentów są prawdziwe 

i aktualne.  

Oświadczam, że udostępnię dokumentację potwierdzającą doświadczenie w zakresie realizacji 

projektów w przypadku kontroli lub na wezwanie LGD.  

 

Miejscowość…………………………………………          Data………………………….. 

 

 

 

 

 

……………………………………………            ………………………………………………….. 
Podpis osoby reprezentującej podmiot w LGD       Podpis osoby uprawnionej zgodnie z danymi w rejestrze/ 

/Podpis osoby fizycznej 

 

 

 

 

IV ADNOTACJE ADRESATA WNIOSKU (wypełnia LGD „Zapiecek”) 

 

Przyjęty w dniu………………………………………………...Uchwała……………………………. 

       

       Skreślony z rejestru członków w dniu ……………………Uchwała……………………………. 

 

 

      Rezygnacja w dniu ………………………………………………………………………………. 

 


