
                                                                                                                                       

 

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

                                                                                                                                 miejsce, data      

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA 

DO  RYBACKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „Jurajska Ryba” 

 
 .........................................................................................................................................................  
imię i nazwisko (osoba fizyczna) lub pełna nazwa (osoba prawna) kandydata na członka RLGD „Jurajska Ryba” 

 

deklaruje przystąpienie do Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”. w 

charakterze członka zwyczajnego, a tym samym zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa 

w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,  przestrzegania postanowień wynikających z 

przyjętego statutu oraz uchwał władz. 

Jednocześnie deklaruje wpłatę: 

 rocznej składki członkowskiej w wysokości wynikającej z podjętych uchwał. 

 

Dane osoby/osób uprawnionych do reprezentowania osoby prawnej 

Imię i nazwisko Funkcja w organizacji 

  

  

 

Uwaga: W przypadku osób prawnych deklaracja musi być podpisana przez wyżej wymienioną/e osobę/y 

upoważnioną/e do reprezentowania osoby prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Osoba/podmiot 

należy do sektora 

(proszę zaznaczyć 

TYLKO JEDNĄ, 

odpowiednia opcję) 

g   publicznego 

         osoba prawna  
 jednostka organizacyjna nie posiadająca                                        

osobowości prawnej   
    społecznego 
         osoba prawna 

 jednostka organizacyjna nie posiadająca   

osobowości prawnej 
osoba fizyczna (nie prowadząca  działalności 

gospodarczej) 
    gospodarczego 
         osoba prawna 

 jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej (w tym osoba fizyczna 

prowadząca działalność gospodarczą, rolnik) 

 

Data urodzenia 

(wpisują tylko osoby fizyczne) 

 

PESEL 

(wpisują tylko osoby fizyczne) 

 

REGON 

(wpisują tylko osoby prawne) 

 

Zawodowo pracuje jako 

(wpisują tylko osoby fizyczne) 

 

Reprezentowana gmina 

 

 

Dane adresowe 

Ulica, miejscowość, nr 

 

 



                                                                                                                                       

 

Kod i poczta  

 

 

Telefon 

 

 

E-mail 

 

 

Strona www 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przewarzanie moich danych osobowych w związku z realizacją zadań statutowych 

RLGD, zgodnie z Ustawa z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. Nr 133, poz. 883) 

 

 ..............................................................................................................................................................  
czytelny podpis (imię i nazwisko) 

(w przypadku osób prawnych – osoby/osób upoważnionych do ich reprezentowania) 

 

Niezbędne załączniki (aktualne, oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

podmiot, który wydał dokument): 

 

1. Sektor publiczny 

 Uchwała organu statutowego o przystąpieniu i wyznaczeniu przedstawiciela lub udzieleniu 

pełnomocnictwa  

 

2. Sektor społeczny  

 Uchwała organu statutowego o przystąpieniu i wyznaczeniu przedstawiciela lub udzieleniu 

pełnomocnictwa – nie dotyczy osoby fizycznej 

 Odpis z KRS – nie dotyczy osób fizycznych 

3. Sektor gospodarczy 

 Odpis z KRS lub zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności 

Gospodarczej 

 Zaświadczenie o ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie – w przypadku rolników 

 

 

 

Stwierdza się, że ……………………………………………………………został/a – nie został/a przyjęty/a 

na członka RLGD „Jurajska Ryba” decyzją Zarządu z dnia ……………………………… 

 

 

 

 

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

Pieczęć                                                                                                                                    Zarząd 


