
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO  
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZIEMI KRAŚNICKIEJ 

 

    

Ja,  …………………………..………………… niżej podpisany, wyrażam wolę przystąpienia  
                                /Imię i nazwisko/ 

do Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej. Oświadczam, że znane mi są ogólne zasady 

funkcjonowania LGD, które zobowiązuję się przestrzegać i jednocześnie deklaruję czynne 

uczestnictwo w pracach LGD.  
Oświadczam też, iż zostałem poinformowany o konieczności przedstawienia pisemnej rekomendacji 

do reprezentowania w stowarzyszeniu udzielonej przez: działającego na obszarze, którego dotyczy 

Lokalna Strategia Rozwoju, partnera społecznego lub gospodarczego, lub gminę wiejską, lub gminę 

miejsko-wiejską, lub związek międzygminny, lub inną osobę prawną, której działalność związana jest 

z realizacją celów Stowarzyszenia, lub trzech przedsiębiorców, lub grupę 20 osób fizycznych 

zamieszkałych na obszarze, którego dotyczy LSR. 

 

DANE OSOBOWE 

Nazwisko ………………………………………………… 

Imię (imiona)  ………………………………………………… 

Miejscowość i data urodzenia ………….…………………………………… 

Miejscowość zamieszkania i kod pocztowy ………………………………………………… 

Ulica, nr domu mieszkania  ………….…………………………………… 

E-mail ………………………………………………… 

Miejsce zatrudnienia ………………………………………………… 

Numer(y) telefonu ………………………………………………… 

 

 

Miejscowość oraz data wypełnienia deklaracji:               

 

                                                                       

                                                                                         
Wyrażamy zgodę na przechowywanie i przetwarzanie naszych danych osobowych w bazie danych Lokalnej Grupy Działania  
(do czasu zarejestrowania LGD, w bazie danych Urzędu Gminy) zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych (t. j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Mamy prawo sprawdzać nasze dane i poprawiać je.      
W przypadku rezygnacji z członkostwa w LGD zobowiązujemy się powiadomić pisemnie o tej decyzji Zarząd LGD. 
 
 
 
 

Podpis ………………….…………… 

 

 
 



Udzielam pełnomocnictwa do reprezentowania mnie w Walnym Zebraniu 

Członków i Radzie stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej 

dla ……………………………………………………………………………… 
 
 

1. ..................................   15.  .................................... 
podpis (osoba fizyczna, przedsiębiorca) 

1
   podpis (osoba fizyczna) 

2. ..................................   16.  .................................... 
podpis (osoba fizyczna, przedsiębiorca)    podpis (osoba fizyczna) 

3. ..................................   17.  .................................... 
podpis (osoba fizyczna, przedsiębiorca)    podpis (osoba fizyczna) 

4. ..................................   18.  .................................... 
podpis (osoba fizyczna)      podpis (osoba fizyczna) 

5. ..................................   19.  .................................... 
podpis (osoba fizyczna)      podpis (osoba fizyczna) 

6. ..................................   20.  .................................... 
podpis (osoba fizyczna)      podpis (osoba fizyczna) 

7. ..................................     
podpis (osoba fizyczna) 

8. ..................................  
podpis (osoba fizyczna) 

9. .................................. 
podpis (osoba fizyczna) 

10. ............................. 
podpis (osoba fizyczna) 

11. ............................. 
podpis (osoba fizyczna) 

12. .............................. 
podpis (osoba fizyczna) 

13. .............................. 
podpis (osoba fizyczna) 

14. .............................. 
podpis (osoba fizyczna) 

                                                 
1
 Jeśli osoba rekomendowana to przedsiębiorca powinien uzyskać rekomendację 3 innych przedsiębiorców lub 

20 mieszkańców. 


