
 

 

 

Uchwała  Nr 8/2012 
Zarządu 

Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała 
 

z dnia 29 marca 2012  

 

 

w sprawie: zmian deklaracji członkowskiej  

 

Na podstawie § 16 ust. 5 pkt 1 Statutu, Zarząd Lokalnej Grupy Działania 

Dunajec-Biała postanawia: 

 

 

§ 1. 

 

Przyjąć nowy wzór deklaracji członkowskiej kandydata na członka zwyczajnego 

Stowarzyszenia. 

 

Wzór deklaracji jest załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały i stanowi jej 

integralną część. 

 

§ 2. 

 

Przyjąć nowy wzór deklaracji członkowskiej kandydata na członka 

wspierającego Stowarzyszenia. 

 

Wzór deklaracji jest załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały i stanowi jej 

integralną część. 

 

§3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 

 

 

Protokołował:       Przewodniczył: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 8/2012 

Zarządu Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała 

 z dnia 29.03.2012 r.  

 

...................................... 
          (imię i nazwisko) 

 

DEKLARACJA  
przystąpienia CZŁONKA ZWYCZAJNEGO 

do Lokalna Grupa Działania Dunajec - Biała 

z siedzibą w Zakliczynie ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn 

 
Ja .................................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko) 

 

urodzony(a)................................................................................................................................... 

(data i miejsce urodzenie) 

 

syn/córka....................................................................................................................................... 

(imiona rodziców) 

 

legitymujący się dowodem osobistym seria ............................ nr................................................ 

 

PESEL:.................................................zamieszkały(a)................................................................. 
 

...................................................................................................................................................... 

(miejscowość, nr domu, kod pocztowy, poczta) 

 

 

Proszę o przyjęcie mnie na członka Zwyczajnego Lokalna Grupa Działania DUNAJEC-

BIAłA – reprezentuję: sektor społeczny/publiczny/gospodarczy (podkreślić właściwe). 
 

Oświadczam co następuje : 

1. Zaznajomiłem się ze Statutem Stowarzyszenia. 

2. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 

3. Nie jestem pozbawiony praw publicznych. 
 

Oświadczam, że w świetle ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 

nr 133 poz. 883 z p. zm.) wyrażam zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i publikowanie 

dla celów związanych z działalnością Stowarzyszenia moich danych osobowych. 
 

Przyrzekam: 

1. Aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu i realizacji wszystkich form działalności 

Stowarzyszenia. 

2. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 

3. Popierać cele statutowe Stowarzyszenia i podejmować wszelkie działania dla ich 

realizacji. 

4. Dbać o dobre imię i autorytet Stowarzyszenia. 

5. Regularnie opłacać składki członkowskie. 

 

Miejscowość, data i czytelny podpis: 

 



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 8/2012 

Zarządu Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała 

 z dnia 29.03.2012 r.  
 

....................................................      
( nazwa firmy bądź instytucji) 

 

 

DEKLARACJA  
przystąpienia CZŁONKA ZWYCZAJNEGO 

do Lokalna Grupa Działania Dunajec - Biała 

z siedzibą w Zakliczynie ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn 

 
Proszę o  przyjęcie ....................................................................................................................... 

(nazwa podmiotu prawnego) 

 

....................................................................................................................................................... 

(adres) 

NIP:.......................................................... REGON...................................................................... 

 

reprezentowanej/ego/ przez .......................................................................................................... 

(imię i nazwisko, stanowisko) 

....................................................................................................................................................... 

 

na podstawie: ................................................................................................................................ 

(podstawa prawna złożenia deklaracji) 

 

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

 

na członka zwyczajnego Lokalna Grupa Działania DUNAJEC-BIAŁA. Powyższa instytucja 

reprezentuje sektor społeczny/publiczny/gospodarczy. 

Oświadczam co następuje : 

1. Zaznajomiłem się ze Statutem Stowarzyszenia. 

2. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 

3. Nie jestem wykreślony z właściwych rejestrów. 

 

Przyrzekam: 

1. Aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu i realizacji wszystkich form działalności 

Stowarzyszenia. 

2. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 

3. Popierać cele statutowe Stowarzyszenia i podejmować wszelkie działania dla ich 

realizacji. 

4. Dbać o dobre imię i autorytet Stowarzyszenia. 

5. Regularnie opłacać składki członkowskie. 

 

Miejscowość, data, podpis, pieczęć: 

 

 

 



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 8/2012 

Zarządu Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała 

 z dnia 29.03.2012 r.  

...................................... 
          (imię i nazwisko) 

 

DEKLARACJA  
przystąpienia CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO 

do Lokalna Grupa Działania Dunajec - Biała 

z siedzibą w Zakliczynie ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn 

 
Ja .................................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko) 

 

urodzony(a)................................................................................................................................... 

(data i miejsce urodzenie) 

 

syn/córka....................................................................................................................................... 

(imiona rodziców) 

 

legitymujący się dowodem osobistym seria ............................ nr................................................ 

 

PESEL:.................................................zamieszkały(a)................................................................. 
 

...................................................................................................................................................... 

(miejscowość, nr domu, kod pocztowy, poczta) 

 

 

proszę o przyjęcie mnie na członka Zwyczajnego Wspierającego Lokalna Grupa Działania 

DUNAJEC-BIAŁA – reprezentuję: sektor społeczny/publiczny/gospodarczy (podkreślić 

właściwe). 
 

Oświadczam co następuje : 

1. Zaznajomiłem się ze Statutem Stowarzyszenia. 

2. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 

3. Nie jestem pozbawiony praw publicznych. 
 

Oświadczam, że w świetle ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 

nr 133 poz. 883 z p. zm.) wyrażam zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i publikowanie 

dla celów związanych z działalnością Stowarzyszenia moich danych osobowych. 
 

Przyrzekam: 

1. Aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu i realizacji wszystkich form działalności 

Stowarzyszenia. 

2. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 

3. Popierać cele statutowe Stowarzyszenia i podejmować wszelkie działania dla ich 

realizacji. 

4. Dbać o dobre imię i autorytet Stowarzyszenia. 

5. Regularnie opłacać składki członkowskie. 

 

Miejscowość, data i czytelny podpis: 

 



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 8/2012 

Zarządu Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała 

 z dnia 29.03.2012 r.  

...................................... 
          (imię i nazwisko) 

 

DEKLARACJA  
przystąpienia CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO 

do Lokalna Grupa Działania Dunajec - Biała 

z siedzibą w Zakliczynie ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn 

 
Proszę o  przyjęcie ....................................................................................................................... 

(nazwa osoby prawnej) 

 

....................................................................................................................................................... 

(adres) 

NIP:.......................................................... REGON...................................................................... 

 

reprezentowanej/ego/ przez .......................................................................................................... 

(imię i nazwisko, stanowisko) 

....................................................................................................................................................... 

 

na podstawie: ................................................................................................................................ 

(podstawa prawna złożenia deklaracji) 

 

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

 

na członka zwyczajnego Lokalna Grupa Działania DUNAJEC-BIAŁA. Powyższa instytucja 

reprezentuje sektor społeczny/publiczny/gospodarczy. 

 

Oświadczam co następuje : 

1. Zaznajomiłem się ze Statutem Stowarzyszenia. 

2. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 

3. Nie jestem wykreślony z właściwych rejestrów. 

 

Przyrzekam: 

1. Aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu i realizacji wszystkich form działalności 

Stowarzyszenia. 

2. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 

3. Popierać cele statutowe Stowarzyszenia i podejmować wszelkie działania dla ich 

realizacji. 

4. Dbać o dobre imię i autorytet Stowarzyszenia. 

5. Regularnie opłacać składki członkowskie. 

 

Miejscowość, data, podpis, pieczęć: 

 

 
 


