
Załącznik nr 7 do Procedury wyboru i oceny operacji 

 

DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI 

CZŁONKA RADY LGD 

 

Imię:  

Nazwisko:  

Instytucja:  

 

Niniejszym oświadczam, że: 

 zapoznałem/zapoznałam się z Procedurą oceny operacji dla przedsięwzięcia 

…………………………………………………………, zgodnego z przeprowadzonym 

przez LGD naborem wniosków nr ………………………… z dnia .………… 

 w przypadku stwierdzenia przeze mnie zależności pozostawania w związku małżeńskim 

albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i/lub związania z tytułu 

przysposobienia, opieki, kurateli z którymkolwiek z podmiotów ubiegających się o 

dofinansowanie, ich zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych 

ubiegających się o udzielenie dofinansowania, zobowiązuję się do niezwłocznego 

poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady i odnotowania takiego faktu  

w rejestrze interesów; 

 zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą w ciągu ostatnich 2 lat poczynając od daty 

rozpoczęcia posiedzenia Rady nie pozostawałem/łam w stosunku pracy lub zlecenia z 

żadnym z podmiotów ubiegających się o dofinansowanie ani nie byłem/łam członkiem 

władz żadnej z osób prawnych ubiegających się o dofinansowanie. W przypadku 

stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym 

fakcie Przewodniczącego Rady i odnotowania takiego faktu w rejestrze interesów; 

 zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą nie pozostaję z żadnym z podmiotów ubiegających 

się o dofinansowanie, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności, w szczególności nie brałem udziału w 

przygotowaniu żadnego wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach 

niniejszego przedsięwzięcia. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się 

do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady, 

 zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy, rzetelny  

i sprawiedliwy; 

 wyrażam zgodę na zachowanie w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów 

ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie 

lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów 

niniejszej oceny i nie powinny być ujawnione stronom trzecim.  

 zostałem/zostałam pouczony/pouczona o odpowiedzialności karnej z art.233 §1 Kodeksu 

Karnego za składanie fałszywych zeznań. 

 

………………………………                ………………………………… 

miejscowość, data       czytelny podpis 


