
Zał. nr 1 do Regulaminu Rady 

LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 

 

 

 

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI 

 

 

Imię i nazwisko Członka Rady: ………………………………………………………………………   

 

Instytucja organizująca konkurs:  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 

 

 

Po zapoznaniu się z listą operacji złożonych w naborze ………………………………………………. 

niniejszym oświadczam, że w stosunku do niżej wymienionych operacji: 

 

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

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

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

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

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

zachodzi obawa braku mojej bezstronności, z tego też względu przy procedurze oceny w/w operacji 

wyłączam się z procesu oceny. 

Oświadczam również, że w przypadku pozostałych operacji znajdujących się na liście złożonych  

i ocenianych w naborze………………a nie wymienionych powyżej oświadczam, iż: 

 

1. nie jestem osobą składającą wniosek, 

2. nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany(a) z 

tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z podmiotem ubiegającym się o dotację, jego zastępcami 

prawnymi lub członkami władz osób prawnych ubiegających się o udzielenie dotacji, 

3. nie jestem osobą zasiadającą w organach lub będącą przedstawicielem osoby prawnej 

składającej wniosek, 

4. nie jestem osobą zasiadającą w organach lub będącą przedstawicielem osoby prawnej 

deklarującej partnerstwo przy realizacji wniosku, 

5. nie jestem osobą pozostającą w stosunku podległości służbowej w stosunku do 

wnioskodawcy, 

6. nie jestem osobą reprezentującą przedsiębiorstwo powiązane z przedsiębiorstwem 

reprezentowanym przez wnioskodawcę. 

 

 

Ponadto oświadczam, że: 
1) zapoznałem(am) się z Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza                       

i Leśnym Szlakiem” oraz Procedurą wyboru i oceny operacji i operacji własnych w ramach LSR, 

2) znane są mi skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 ustawy z dnia 06.06.1997 r. 

Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.) i zobowiązuję się nie ujawniać żadnej informacji nie będącej 

informacją publiczną zawartej we wniosku i dokumentacji z nimi związanej, informacji dotyczącej lub 

wynikającej z procesu oceny wniosków o dofinansowanie, w szczególności informacji stanowiącej tajemnicę 

handlową, służbową, statystyczną, zawodową oraz danych osobowych. 

 

 

 

 

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

     miejscowość                                     data                                             czytelny podpis 


