
                    

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” ul. Mickiewicza 40, 11-010 Barczewo, tel/fax 89 674 04 85 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Rady 

DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI 
 

Imię i nazwisko członka Rady: _______________________________________ 

Numer konkursu  ___________________________________ 

 

Część A 

Zapoznałem / zapoznałam się z Regulaminem Rady, Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Południowa Warmia” 

oraz listą złożonych wniosków o dofinansowanie i niniejszym oświadczam, że: 

 nie jestem wnioskodawcą, 

 nie uczestniczyłem w przygotowaniu rozpatrywanych wniosków i nie mam zamiaru uczestniczyć w 

realizacji operacji stanowiących przedmiot wniosku,  

 nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a z tytułu 

przysposobienia, opieki, kurateli z podmiotami ubiegającymi się o udzielenie dofinansowania.  

 nie pozostaję w stosunku pracy czy zależności służbowej z podmiotami ubiegającymi się o udzielenie 

dofinansowania. 

 nie jestem członkiem, pracownikiem podmiotów ubiegających się o udzielenie dofinansowania. 

 nie jestem powiązany osobowo z przedsiębiorstwem ubiegającym się o udzielenie dofinansowania. 

 nie występują inne przesłanki powodujące wątpliwości co do mojej bezstronności w odniesieniu do 

podmiotów ubiegających się o udzielenie dofinansowania. 

 zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie  

z posiadana wiedzą. 

 zobowiązuję się nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji. 

 zobowiązuję się do zachowania 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 osobom trzecim. Zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych 

informacji. 

 

Miejsce i data: ………………………      Podpis: ………………………………………….. 

 

Część B 

W związku z występowaniem zależności  o których mowa w/w punktach części A niniejszej deklaracji 

mogących wpłynąć na bezstronność oceny wyłączam się z oceny następujących wniosków: 

Lp. Nr wniosku Wnioskodawca Tytuł operacji Uwagi 

     

     

 

POUCZENIE: Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań, zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.)  w zw. z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)  . 

 

Miejsce i data: ………………………      Podpis: ………………………………………….. 


