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        Deklaracja Członkowska Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego  
„Kraina wokół Lublina”  

ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin  

Pełna nazwa Podmiotu (podmiot gospodarczy 

lub społeczny posiadający status osoby 

prawnej)   lub Imię i nazwisko osoby                          

(w przypadku osoby fizycznej)  ubiegającej  się  

o członkostwo   w Stowarzyszeniu  

 

 

Nr KRS lub inny nr rejestrowy  

REGON  

Adres siedziby (miejsca zamieszkania                           

w przypadku osoby fizycznej)  

 

 

Adres do korespondencji  

Numer telefonu kontaktowego/faks  

e-mail  

Reprezentowany sektor (gospodarczy, publiczny, 

społeczny) 

 

Osoba/y upoważniona/e do składania 

oświadczeń woli w imieniu Podmiotu  

 

Osoba upoważniona do reprezentowania 

Podmiotu w Stowarzyszeniu (należy dołączyć 

odpowiedni dokument: upoważnienie, uchwałę 

itp.)  

 

Adres zamieszkania, dane kontaktowe osoby 

upoważnionej do reprezentowania Podmiotu                

w Stowarzyszeniu  

 

 

 

 

Kwalifikacje osoby upoważnionej do 

reprezentowania Podmiotu w Stowarzyszeniu 

(należy podać posiadane wykształcenie, odbyte 

szkolenia,  seminaria, kursy, w szczególności z zakresu 

rozwoju obszarów wiejskich) 
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Doświadczenie Podmiotu (realizacja projektów w 

zakresie rozwoju obszarów wiejskich, aktywizacji 

lokalnych społeczności, działalność prowadzona na 

rzecz rozwoju obszarów wiejskich) 

 

 

 

 

Deklarowane zadania i inicjatywy planowane 

do realizacji w ramach działalności                             

w Stowarzyszeniu  

 

 

 

 

 

Rekomendacje dla Podmiotu/Osoby ubiegającej się o członkostwo w Stowarzyszeniu udzielone 

przez dwóch Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia: 

1. Rekomenduję kandydaturę  ……………..……………………………………………………………………………………. 
                                                            (Nazwa Podmiotu ubiegającego się o członkostwo w Stowarzyszeniu)  
na członka Zwyczajnego Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” 
 
 
………………..…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data i podpis  członka Stowarzyszenia udzielającego rekomendacji 
 

2. Rekomenduję kandydaturę  ……………..……………………………………………………………………………………. 
                                                            (Nazwa Podmiotu ubiegającego się o członkostwo w Stowarzyszeniu)  
na członka Zwyczajnego Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” 
 
 
…………..…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data i podpis  członka Stowarzyszenia udzielającego rekomendacji 
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Ja niżej podpisany(a) niniejszym deklaruję chęć wstąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Kraina wokół Lublina”. 
Oświadczam, że:   
*posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,  
*nie jestem pozbawiony/a praw publicznych 
*znam/y zapisy statutu LGD „Kraina wokół Lublina”,  akceptuję/my jego treść i 
zobowiązuję/my się przestrzegać jego zapisów. 
Zobowiązuję/my 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 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Stowarzyszenia zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,poz.883)  
 

Miejsce i data oraz podpis osoby/osób  

upoważnionej/ych do reprezentowania Podmiotu 

ubiegającego się o członkostwo                                    

w Stowarzyszeniu  

 

 

 

Miejsce i data oraz podpis osoby reprezentującej 

Podmiot  w Stowarzyszeniu  

 

 

 

 

                   Decyzja Zarządu Stowarzyszenia LGD „Kraina wokół Lublina” . 

Na podstawie § 12 Statutu, uchwałą nr……………….. z dnia ……………....Zarząd LGD „Kraina 
wokół Lublina” postanowił przyjąć / odmówić przyjęcia 

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

(nazwa Podmiotu/ imię i nazwisko osoby fizycznej) 
 
w poczet Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół 
Lublina” 
 
Lublin, dnia  ………………………       Prezes Zarządu  

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


