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DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI  

Numer naboru wniosków:  

Imię i nazwisko  

Członka Rady 

 

 

Ja niżej podpisany/podpisana, świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań, wynikających z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, oświadczam, 

że: 

1. zapoznałem/am się z aktualnie obowiązującym Regulaminem Rady LGD „KORONA 

SĄDECKA”, procedurami przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji, 

oraz Lokalną Strategią Rozwoju LGD „KORONA SĄDECKA” na lata 2014-2020,  

2. nie ubiegam się o przyznanie wsparcia w ramach bieżącego naboru wniosków, 

3. nie reprezentuję osoby/podmiotu ubiegającego się o przyznanie wsparcia w ramach 

bieżącego naboru wniosków, 

4. nie pozostaję w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z osobą/podmiotem 

ubiegającym się o przyznanie wsparcia w ramach bieżącego naboru wniosków, 

5. w ciągu ostatniego roku nie pozostawałem/pozostawałam w stosunku pracy lub 

stosunku o podobnym charakterze (np. umowa cywilno-prawna) z osobą/podmiotem 

ubiegającym się o przyznanie wsparcia w ramach bieżącego naboru wniosków lub/i 

nie byłem/byłam członkiem władz/organów nadzorczych osoby prawnej ubiegającej 

się o wsparcie w ramach bieżącego naboru 

6. nie pozostaję w związku małżeńskim ani faktycznym pożyciu albo w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii bocznej do drugiego stopnia lub/i nie jestem związany/związana z tytułu 

przysposobienia, opieki, kurateli z osobą/podmiotem ubiegającym się o 

dofinansowanie, jego zastępcami prawnymi lub członkami władz/organów 

nadzorczych osoby prawnej ubiegającej się o wsparcie w ramach bieżącego naboru 

7. nie jestem reprezentantem przedsiębiorstwa powiązanego z przedsiębiorstwem 

reprezentowanym przez osobę/podmiot ubiegający się o przyznanie wsparcia w 

ramach bieżącego naboru, 

8. nie brałem udział w przygotowaniu żadnego wniosku, który podlegać ma ocenie, w 

tym nie udzielałem wnioskodawcy wskazówek lub porad dotyczących przygotowania 

wniosku, 

9. nie pozostaję z osobą/podmiotem ubiegającym się o przyznanie wsparcia w ramach 

bieżącego naboru w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności*. 

* nie dotyczy oceny operacji własnej 

 

W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 2-9, 

zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady i 

wycofania się z oceny i wyboru operacji, której okoliczność ta będzie dotyczyła. 
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Jeżeli zostanie uprawdopodobnione zaistnienie okoliczności, które mogą wywołać 

wątpliwości, co do mojej bezstronności w ocenie i wyborze operacji o moim wykluczeniu 

zdecyduje głosowanie Rady.  

Okoliczności, o których mowa w pkt. 2-9 nie zachodzą w stosunku do następujących 

wnioskodawców  

i przedłożonych przez nich wniosków: 

Lp. Numer wniosku Wnioskodawca 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

i w związku z powyższym wyłączam się od ich oceny i wyboru. 

 

 

Data i podpis Członka 

Rady  

 

 

 


