
UCHWAŁA ZARZĄDU 

STOWARZSZENIA ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZSKIEJ 

NR 2/2008 

z dnia 8 października 2008 r. 

w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji członkowskich 

 

Na podstawie § 13 ust. 1 oraz § 23 ust. 2 lit. b Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 

Świętokrzyskiej uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

1. Osoby fizyczne deklarujące gotowości przystąpienia do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 

Świętokrzyskiej zobowiązane są do wypełnieni Deklaracji Przystąpienia, której wzór 

został określony w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Osoby prawne deklarujące gotowości przystąpienia do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 

Świętokrzyskiej zobowiązane są do wypełnieni Deklaracji Przystąpienia, której wzór 

został określony w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu. 

 

 

 

Zdzisław Zwoliński 

 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia 

Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

 



Załącznik nr 1 

do Uchwały Zarządu SRWŚ nr 2/2008 

DEKLARACJA PRZYSTAPIENIA DO 

LOKALNEJ GRUPY DZŁALANIA 

STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 

 

 

 

 

Ja ………………………………………………………………………………………………., 
(imię i nazwisko) 

niżej podpisany(a), urodzony(a) ………………….. r. zamieszkały w ..….……………… 

ul…………………………………………………….. nr …….., kod poczt. ………………., 

PESEL………………………………, seria i nr dowodu osobistego ………….......................... 

zgłaszam chęć przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 

Świętokrzyskiej i proszę o przyjęcie w poczet członków. 

Świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że 

posiadam pełną zdolność do czynności cywilno prawnych i są mi znane postanowienia statutu 

Stowarzyszenia. Zobowiązuję się do przestrzegania tych postanowień, a także do 

przestrzegania prawnie podjętych uchwał Władz Stowarzyszenia. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Władze 

Stowarzyszenia oraz osoby zatrudnione w Stowarzyszeniu w związku z wykonywaniem 

postanowień statutu i podjętych uchwał jak również z prowadzeniem bieżącej działalności 

związanej z realizacją celów statutowych. 

 

 

 

 

…………………..., dnia .........................  …………………………………………. 
miejscowość, data 

 
własnoręczny podpis 

 



Załącznik nr 2 

do Uchwały Zarządu SRWŚ nr 2/2008 

DEKLARACJA PRZYSTAPIENIA DO 

LOKALNEJ GRUPY DZŁALANIA 

STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 

 

 

 

 

Ja ………………………………………………………………………………………………., 
(imię, nazwisko i funkcja) 

niżej podpisany(a), działając w imieniu i na rzecz: 

…………………………………………………………………………………………………... 
pełna nazwa 

nr KRS/ewidencji działalności gospodarczej ……………..……………………………………. 

z siedzibą w …………………………., ul. …………………………………….......................... 

nr …………….., kod poczt. …………………………… zgłaszam chęć przystąpienia ww. 

osoby prawnej do Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

i proszę o przyjęcie w poczet członków. 

Oświadczam, że są mi znane postanowienia statutu Stowarzyszenia. Zobowiązuję się do 

przestrzegania tych postanowień, a także do przestrzegania prawnie podjętych uchwał Władz 

Stowarzyszenia. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych i podmiotu, który reprezentuję, 

zawartych w Deklaracji przez Władze Stowarzyszenia oraz osoby zatrudnione 

w Stowarzyszeniu w związku z wykonywaniem postanowień statutu i podjętych uchwał jak 

również z prowadzeniem bieżącej działalności związanej z realizacją celów statutowych. 

 

 

 

 

…………………..., dnia .........................  …………………………………………. 
           miejscowość                                   data 

 własnoręczny podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy 

 


