
UCHwAŁANr 109D(V2008
Rady Gminy w Roźwienicy

z dnia 13 marca 2008 r.

w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy DziaŁania ,, Z Tradycją
w NowoczesnoŚć ,, z siedzibą w Pawłosiowie .

Na podstawie art. 15 ust.2 pkt.1 ustawy zdrua7 marca2007 r.
o wspieraniu ronvoju obszarów wiejski ch z udziałem Środków Europejskiego
Funduszu Rolnego LatzęczRozwoju obszarów Wiejskich lDz. U. Nr 64 poz.
4Ż7/ i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
l Dz.U. z2aat r. Nr 142 poz. t59I zpóźn. aniarlałnil

uchwala co następuje :

$r
l.PrzysĘlió do Stowarzyszenie LGD,,Z TradycjąNowoczesnoŚć''
z siedzibą w Pawłosiowie wspólnie z Gminami Pawłosiów, Roźwienica,
Chłopice, Pruchnik' Miasto - Gmina Kancnlga.
2.Celęm Stowarzyszenia jest działanie narzęczobszarów wiejskich .

$2
Szczegółowy zakres Stowarzyszenia określa Statut / załącznknr 1 do
niniejszej uchwaĘ/
$3
Upowaznić wójta Gminy Roźwienica do reprezentowania Gminy Roźwienica
w Lokalnej Grupie Działania ,,ZTradycją w Nowoczesność'' z siedzibą w
Pawłosiowie, a w szczególności:
- podpisania deklaracji przystąpienia do Lokalnej Grupy Działaniai działania
narzelz rozwoju obszaru objętego Lokalną StrategiąRozwoju /załącntkw 2
niniejszej uchwĄ /

$4
Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy Rońvienica'

$5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ZałącznikNr l do
Uchwały Nr l09DilV2008

Rady Gminy w
Roźwienicy

STATUT

LOKALNE J G RUPY D ZIAł}IIVIA
uZ TRADYCIĄ W NoWoCZEsNoŚĆ"

Z SIEDZIBĄ W PAWŁosrcWIE

RioZDzI.AŁI
Postanowienia ogólne. Cele i zasady działania

$1

l. Lokalna Grupa Działania o nazwie ,,Z Tradycją w Nowoczesnośó'' z siedzibą
w Pawłosiowie zwaną dalej LGD jest partnerstwem trójsektorowym, składającym sięz przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. LGD d;iaia jako
Stowarzyszenie i jest dobrowolnym' samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób flzycziych
i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na
rzecz rozwoju obszarów wiejskich' a w szczególności:
1) opracowanieirealizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LsR) w rozumieniu ustawy z dnia'I marca
2007 t. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zvdziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego narzecz Rozwoju obszarów Wiejskich, przepisow wykonawczych cło tej ustawy oraz
przepisów Programu Rozwoju obszarów Wiej skich ŻOa7 -Żal3,
2) podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności
lokalnych oraz ich czynny udziałw opracowywaniu i realizacji LSĄ
3) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjaĘwachzwiązanychzaktywizacją ludności na
obszarach wiejskich połozonych w obszarze działanial.cD,
4) propagowanie działańrrarzeczrealizacjil-SR w obszarze działatual,cD, pozyskiwanie
partnerów i źróóeł finansowania LSĄ w tym zprogramów pomocowycĄ
5) promocja obszarów wiejskich połozonych w obszar-ze działanial-cD,
6) udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania
pĄektow i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych.
7) ochrona ora.z promocja środowiska naturalnego, krajobrazgizasobów historyczno-kulturowych,
8) rozwój turystyki oraz popularyację ironvój produktów regionalnych,
9) podtrzymywanie tradycji narodowych i regionalnych,
10) wspieranie idei obronności kraju w Ęm upamiętnienie miejsc walki i męczeństwa Narodu
Polskiego oraz osób z tym nviązanycĘ
11) inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej i oświatowej i artystycznej' sportowej, ochrony
przeciwpozarowej,
12) dńałalno ść na rzec estetycznego wyglądu wsi'



I 3) działalno ść charytatywną
14) ochronę i promocję zdrowią
l 4) pomoc osobom niepełnosprawnyrą
15) pomocbezrobotnyą
1 6) działarua na r7&z porądku i bezpieczeństrva publiczrego,
17) dńałarua na rl&cz integrĘi en'ropej skiej,
18) tworzy się Fundusz Stypendialny. Zasady jego działania określa Rada w formie regulaminu.

s2

Siedzibą Lokalnej Grupy Działania jest miejscowość Pawłosiów 88, gmina Pawłosiow, powiat
rarosław, woj. Podkarpackie, a terenem działaniajest obszar 4 Gmin: Pawłosiów, noź#ienicą
Pruchnik, Ctrłopice oraz I Miasto - Gmina Kałrczuga. Rozszerzenie terenu działantana inne gminy
następuje na podstawie uchwały Rady Stowarzyszenia i nie wymag azmiany stafutu.

$3
1. Stowarzyszenie moze używac skrófu na^ły w brzmieniu LGD

w Nowoczesność'' z siedzibąw Pawłosiowie.
,,Z Tradycją

2. Stowar4lszenie moze.użrywać loga wg wzoru określonego w załączniku nr l do Statutu.

3. Czas trwania Lokalnej Grupy Działanianie jest ograniczony'

$4

l. Lokalna Grupa Działania działana podstawie przepisow:r ustawy z dnia7 marcaŻoa7 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udzińem środkow Europejskiego Funduszu Rolnego na rzeczRozwoju obszarów
Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 22007 r.),o ustowY zdrua 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 22001r. Nr 79, poz.
855 zpóźn'zm.),

. rozporządzenia Rady (wE) nr l698l2aO5 z dnia 20 września 2005 r.
w sprawie wsparcia Rozwoju obszarów wiejskich przezEuropejski Fundusz Rolny na
rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich @zIJrz.W lZ77
221.10.2005 r. str.l),

oraz niniejszego Statutu.

2' Lokalna Grupa Działania moŻe prowadzió działalnośc gospodarczą polegając ąna zarządzaniu
środkami finansowymi i materialnymi pozostającymi w jej dyspozycji we włańym zakresie tub za
pośrednictwem wyodrębnionej jednostki organizacyjnej' sfuząóą realizacji Lokalnej Strategii
Rozwoju w zakresieniezbędnym dla właściwego realizowania celów na terenie całej Po1ski. '
3. Lokalna Grupa Działania moze tworzyć społki prawa handlowego i cywilnego lu6 przystępować
do takich spółek. Maksymalną wielkośó wnoszonych udziałów określa Radu ń."g.'iuminie pracy
Zarządu'
4 . P r zedmiot em działalno ści go spo dar czej LGD j e st :

l. sprzedaż części i akcesoriow do pojazdów mechanicznych,
2. sprzedaŻ detaliczna paliw,



3. sprzedtż hurtowa napojow alkoholowych i bezalkoholowycĘ
4. sprzeduŻ hurtowa pozostałej zywności,
5' sprzedirŻ hurtowa materiałow budowlanych i wyposużenia sanitarnego,
6. sprzedtŻ huńowa wyrobow metalowych oruz sprzęfu i dodatkowego wyposazenia
hydraulicznego i grzejnego,
7. sprzeduz hurtowa wyrobów chemicznych,
8. sprzedaz hurtowa pozostĄch połproduktów,
9. sprzedłż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów
i wyrobów tytoniowycĘ
10. sprzedaz detaliczna pozostała w nie wyspecjalizowanych sklepach,
11. sprzedaz detaliczna napojow alkoholowych i bezalkoholowych,
12. sptzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych,
13. sprzeduŻ detaliczna zywności' napojów i wyrobów tfioniowych, pozostała,
w wyspecj alizowanych sklepach gdzie indziej nie sklasyfi kowaną
14. sprzedłŻ detaliczna kosmetykow i artykułów toaletowych,
15. sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskacĘ
16. transport drogowy towarów,
17. magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskacĄ
18. wynajem nieruchomości na własny rachunek,
19. zuządzanie nieruchomościami na zlecenie,
20. wynajem pozostĄch środkow transportu lądowego,
2l. dńałaLność ntłiązana z organizacją targow i wystaw,
22. działalno śÓ ko mercyj na p ozo st ała, gdzie i ndzi ej ni e skl a syfi kowaną
23. dńałalność usfugowa pozostałą gdzie indziej nie sklasyfikowana.

$s
l. Iokalna Grupa Dńałana moze być członkiem kajowych i międąrnarodowych orgarr1z'acjio podobnym
celu działania.

$6

LGD realizuje swój cel w szczegolnościpoprzez:
l. opracowanie LSR i przystąpienie do konkursu na jej realizację, organizowanego przezsamorząd
województwą
2. rozpowszechnianie załażeń zatv,terdzonej LSR na obszarze działanialcD,
3- prowadzenie bezpłatnego doradtrłła w zakresie przygotowywania projektów zwią.zanych
z realizacjąLSĘ
4. wspóĘracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi
dńałającymi w zakresie objętym celem LGD na pożomie krajowym i Ńędzynarodówym'
5. upowszechnianie informacji o waruŃach i zasadach udzielania pomocy na realizaóję projektów
przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru p'oiektó* o'a" .posóui. naboru
wnioskow o pomoc w ramach realizacji LSĘ
6. informowanie za pomocą dostępnych środkorv przekazu, m.in. strona www, ogłoszenie
w prasie lokalnej, o mozliwości wystąpienia do LGD w sprawie wyboru projektu do realińdi LsR
w ramach działania 4.1.- ',Lokalne Strategie Rozwoju - poprawa jakości Ącia oraz rożnicówanie
działalności na obszarach wiej skich'',
7" sprawdzanie zgodnośći projektów zzałażeniami LSĘ
8. dokonywanie wyboru projektow do finąnsowatliazpuli środkow przyznanych LCD na realizację



LSR w ramach działania 4.1. - ,,Lokalne Strategie Rozrryoju - poprawa jakości Życia oraz
róznicowanie działalnoŚci na obszarach wiej skich'',
9. organizowanie i finansowanie,

a- przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń,
konferencji i konkursów,
b. imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokaą; i wystawy, sfuzących zvłłaszczapromocji
regionu i jego tozsamości kulturowej,
c. działalności promocyjnej, informacyjnej i poligr aflczncj, w tym: opracowywanie i druk broszur,
folderów, plakatow, opracowywanie i rozpowszechnianie-materiałow audiowizualnycĘ tworzenis
stron internetowych, przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o cńarakterze
reklamowym lub promocyjnym.
d. prowadzenie bezpłatnego doradztwaw zakresie przygotowania projektów inwestycyjnych
zvłiązany ch z r ealizacj ąLGD,
10. prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w przepisach PRow.

$7
LGD realizując cel statutowy moze powołac inne jednostki organizacyjne w granicach prawem
dopuszczonych.

$8
Realizując cel statutowy Lokalna Grupa Działania opiera się na społecznej pracy członkow
i zatrudnionych pracownikach.

RO.ZDZIAŁII
Członkowie LGD

$e

1. Cźonkiem ar,łyczajnym LGD moze byó:
a) osoba ftzy czna ktora:

. spełnia warunki określone w ustawie Pralyo o rtoaaątł(eniach,

' działa na tzecz rozwoju obszarów wiejskich lu6 wyrazi na piśmie deklarację takiego
działania,

' uzyska rekomendację szerszych grup społecznycĘ w tym niesformalizowanych np. koła
gospodyń wiejskicĘ zespĄ ludowę itp.( Rekomendacja jest wskazana w przypadku
o s ó b fi zyc zny ch pr ow adzący ch działalno ś ó go sp o dar cz$,. z}oŻy deklarację członkowską.

b) osoba prawna' w tym jednostka samorządu terytorialnego, która przedstawi uchwałę
organu stanowiącego, zawisraj ącą. deklarację przystąpienia do LGD,

. deklarację działania na rzeęzRozwoju obszaru objętego LSĄ. wskazanie osoby reprezenĘącej osobę prawnąw LGD.

$10

Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwĄ
Zarządu LGD.



$11

l. Członek młyczajny LGD jest obowiąpany:
1) propagować cel LGD i aktywnie uczestniczyÓ w realizacji tego celu,
2) przestr zegać postanowień Statutu,
3) opłacaó składki członkowskie,
4) brać vdział w Walnych Zebr aniach Członkow.

2. Cńanekzvłyczajny LGD ma prawo:
1) wybierać i byc wybieranym do władz LGD,
2) składać Zwządovłi LGD wnioski dotyczące działalności LGD,
3) braó udziałw organizowanych przez LGD przedsięwzięciach o charakterze
informacyjnym lub szkoleniowym,
4) wstępu na organizowaneprzez LGD imprezy kulfuralne'

$12

Utrata członkostw a przez członka młycr'ajnego LGD następuje wskutek:
|) złoŻeniaZarządowi pisemnej rezygnacji - w przypadku osoby ftzycznej,
2) złożenaZarządolłt uchwały organu stanowiącego osoby prawnej z decyzjąo wystąpieniu
zLGD,
3 ) wyklucz enia przez Zu ząd'.
a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałąwładz LGD,
b) z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.
4) śmierci osoby ftzycznej lub likwidacji osoby prawnej.

$13

0d uchwĄ Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi LGD przysfuguje odwołanie do
Walnego Zebrania Członków w terminie 2l od dnia doręczenia uchwały Zarządu
o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrarna jest ostatecr-na i jest podejmowana na najblizszym
Walnym Zebraniu.

$14

1. osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi Lokalnej Grupy Działania po
złozeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad
wspierania Stowarzyszenia.

2. Utrata członkostwa przez cńonkawspieĄącego Lokalnej Grupy Działania następuje na
wskutek:

l) złoŻeniaZarząóowi pisemnej rezygnacji - w przypadku osoby wspierającej'
2) złożenia Zarządolvl uchwały organu stanowiącego osoby prawnej z decyzji
o wystąpieniu z LGD,

3 ) wyklucz enia przez Zarząd,
a) za działalność niezgodną ze Statrrtem lub uchwałąwładz LGD,
b) z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
4) śmierci osoby flzycznej lub likwidacji osoby prawnej.



3. Członkowie wspier ający mająprawo:
l / składać zarządowi Stowarzyszenia wni oski dotyczące działalno ści Stowarzyszenia
2/ brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na
zaproszenie tych władz

R:OZDZIAŁ Iv
Organy LGD

sls
1. organami Lokalnej GrupyDziałania są
1) Walne Zebranie Członków,
2) Rada,
2\ Zuząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2.Iedna osoba nie moze być jednocześnię członkiem dwu lub więcej organów.
3. Kadencja Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej wynosi 4lata'

$ 16

Z zastrzeżeniem $ 16 ust. 4' uchwĄ LGD zapadająnx,ykłąwiększościągłosow przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

$17

1. Walne Zebranie Członkow zwofuje Zarząd,co najmniej jeden taz na sześć miesięcy lub na
pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad
i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdł skuteczny
sposób, co najmniej na 14 dni przed wznaczonym terminem.

2. W WalnymZebraruu Członków mogąuczestniczyć zaproszeni przezZarząd goście.

3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członkow naleŻy w szczególności:
1) uchwalanie kierunków i programu działanial,cD,
2) ustalanie liczby członków Rady. Zaruądu i Komisji Rewizyjnej , z zastrzeżeniem $17 ust.2.,
3) wybor i odwołanie członków Rady, Zarządu i Komisji rewizyjnej,
4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5) uchwalanie zmian Statutą
6) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia LGD do innych organizacji,
7) podejmowanie uchwĄ w sprawie rozwiązania LGD,
9) rozpatrylvanie odwołań od uchwałZarądu i Rady wniesionychprzezczłonkow
Stowarzyszenia, lub wnioskodawców i beneficjentów działania 4.l PRoW
9) uchwalanie regulaminu obrad Walnego ZebraniaCzłonków,
10) Przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Rady i Zarządu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Rady, Zarządu,
Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania LGD, wymaga bezwzględnej większości głosów przy
obecności ponad połowy członków Walnego Zebrania Członkow LGD.
5. Kazdemu członkowi zwyczajnemu LGD obecnemu na Walnym Zabraniu Członków
przysfuguje, jeden głos.



s18

l. Rada jest wybierana przez walne zgromadzenie członków LGD spośród członkow tego zebrania'
Z.Liczba członkow Rady jest ustalana przezWalneZebrante CzłoŃów, zzastrzeżeniem ust. 3.

3. W skład Rady wchodząprzedstawiciele wszystkich trzech sektorów: społecznego,
gospodarczego i publiczne3o, w proporcjach wynikających ze składu członkow LGD,
zzastrzeżeniem ust. 4.
4. Co najmniej połowę członków Rady stanowią pańnerzy gospodarczy i społeczni orazintę
podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe,
w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami zakresu ochrony środowiska naturalnego, oraz
podmioty odpowiedzialne za promowanie równościmężczyzn i kobiet.
5. Do wyłącznej kompetencji Rady na|eŻy wybor operacji zgodnie a art. ó2 ust.
4 rozporządzenia Rady $rE) nr L698l2005 z dnia 20 września2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju

\_' obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny narzeczRozwoju obszarów Wiejskich (Dz.
Urz.W 7277 z2l.10.2a05 r. str.1), które mająbyć realizowane w ramach opracowanej przezLGD
LSR.
6. Wybor operacji o ktorych mowa w ust. 5 dokonywany jest w formie uchwĄ Rady, podjętej
zvrykłąwiększością głosów przy obecności co najmniej polowy członkow uprawnionych do
głosowania.
7. ad uchwĄ o ktorej mo\rya w ust. 6 przysfuguje wnioskodawcy odwołanie do Walnego zebrarua
członków, za pośrednictwem Zarządu Rady.

$1e

l. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i 5 - 7 innych członków Zarządu
wyb ieranych i odwoływa ny ch przez Walne Zebr anie Członkow.
2. Do kompetencji Zarządu lależy:
l) prz,yjmowanie nowych członków Stowarzyszenią
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

\-- 3)kierowaniebieŻącąpracąStowarzyszenią
4's z;l.łĄw anie Walneg o Zebrania Członków,
5) ustalanie wysokości składek członkowskicĄ
6) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura LGD oraz zatrudnianie innych pracownikow tego
Biurą
7) ustalanie wielkości zatrudnianiai zasadwynagradzania pracowników Biura LGD,
8) ustalanie regulaminu Biura LGD,
9) opracowywanie LSĘ oraz innych wymaganych przepisami PROW dokumentów, celem
przystąlienia do konkursu na realizację LSĘ
10) przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LsR i przystąlienie do konkursu na jej
dofinansowanie, zgodnie z przepisani PROW
11) realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi zprzepisów PRoW, w tym ogłaszanie
konkursów na pĄekty z zakresu działania4.1 PROW ich przyjmowanie i przedkładanie Radzie,
celem dokonania wyboru projektow do realizacji w ramach strategii,
12) opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środkow narealizację
celów z tnty ch programów pomocowych,
13) wykonywanie innych działah wymaganych przepisami, zwią.zanych z realizacją LSR w ramach



OSi LEADER PROW.
3' Do reprezentow11a__Stowarzyszeru, 

,ory. do zacięania. zobowięań majątkowych jest
;ffifr$:i1#N lub Wicepr ezćs Znądu jednoosobil bądź dwóch innych członków Zarządu

$ 2,0

1' Komisja Rewizyjna. s\łada sie z 
*P1z;1-o.1T]:*.:*:, {icepłzewodniczącego i od 1 do 3członków wyb ieranyc1 i 

-oaw9łrwuny.r' 
przezwalnó z Juranie CzłoŃów.2' Człorkiem Komisji Rewizyjn'i il: ?a?e być osoba.;k3zana prawomocnym wyrokie m zaprzestępstwo popełnione umyśtnie- Członkowń *"Ń' R..t"yńj 

"t" mogą pozostawać
ffi 'J:lf"fi łT:W'ffiH#"eńskim, ani- * *'i;r"nLu pók"t"i.nrr,'u, powinowactwa

1: Po kompetencji Komisji Rewi rvjń"j należy:
]) \ont1ota bieĄcej p.acy LGD' "' 

-J '

2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarąduna Walnym ZebraniuCzłonkow,3) występowanie z wnioskie* 
" 
;;i;ie. walnego ź"arł"i"Członkóą

:i'::xffi#:T.ffi:T" poamiotu mui ą'"so-?óuo-J Ęru*o zdanie fi nansowe LGD zgodni e

$zt
W razie zmniejszenia się składu władz 

ŁGP:y.*ienionych w $ 15 w czasie trwania kadencji tychwładz, Zarząd zwałuje Walne z"uraiłłcz.łonków *.;ń;^pełnienia ich składu'

Ro.ZDZIAŁv
Majątek i rozwiązanie LGD

s22
l' Majątek LGD powstaje ze składek.człoŃgwskicĘ darowizą zapisów, subwencji i dotacji,
lognolow z własnej działalności orazifiarn"ś.' dbil;";2' Funduszami i majątkiem LGD zarządzaZarząd'
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;.'x:i-.:iilffit;l-r.1"-'rxir#':r;:ff', Walnego ZebraniaCzłonków lub w innych

ffiłlxg r::Hł:;.;ffi*ta'ico*wuln. Zebranie Członkow okreśIa sposób jego

s24
Niniejszy stafut wchodzi w Ęciez dniem wpisania do rejestru Stowarzyszeń.

Przewodnic4ący Rady Gminy
-'vy, apgyttiE N tcy

'(il,l1ll,aą,ńr#,g{



ZatącanikNr 2

Do UchwaĘNr 109XIV2008

Rady Gminy w Roźwienicy

DEKLARACJA PRzYsTĄPIENIA
do Stowanzyszenia o nazwię

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ,ZTradycją w NowoczesnoŚć''
z siedzibą w Pawłosiowie

funkcjonującego w ramach plogntmu uniinego LEADER+

Zgłaszam chęć wstą1lienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania"
,,Z Tradycją w Nowoczesność" z siedzibą w Pawłosiowie na prawach Członka

nły c z aj n e go /w sp i e r Ę ąc e go * :

osoba prarvna
Nanła instytucji

Adres instytucji

Dane osoby upowaznionej do reprezentowania osoby prawnej :

Nanłisko.

Imię:

Data i miejsce urodzenia:

Adres zamieszkania - miejscowość...

kod pocztolvy... ...

ulica i numer domu...

Adre s korespondencji - miejscowość :

kod pocztolvy... ...

ulica i numer domu...

Adres E-Mail:

Numer tel. stacjonarnego...

Numer tel. komórkowego:

Numer dowodu osobistego: ... ... ...

Wykształcenie,.. ..

Zobowią.zuję się do aktywnego uczestnictwaw Ęciu Stowarzyszenia i działanianarzecz rozwoju

obszaru objętego LSR oraz przestrzegania STATUTU Stowarzyszenia.

Wyrazam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Stowarzyszenia.

oświadczam, że znana mi jest treśó Statutu Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem $6 pkt.3.

Data i czytelny podpis
* niepotrzebne slcreśIić ** nie dotyc4l Członlra wspierające


