
 

 

 

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI CZŁONKA RADY  
 
Składana w ramach naboru: …………………….……………… 
 
Imię i nazwisko Członka Rady: …………………….……………… 
 
 

Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań, zgodnie z art. 233 § 1, § 2, § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. 

U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).1 

 

Ja ……………………………………………………………………………………………. będąc członkiem Rady 

Stowarzyszenia Lokalna Grupy Działania Chełmno, legitymując się dowodem osobistym 

……………………………………  niniejszym oświadczam, że: 

1. zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
Chełmno oraz procedurami dotyczącymi oceny i wyboru projektów w ramach LSR 

2. nie ubiegam się o przyznanie wsparcia w ramach bieżącego naboru, 
3. nie zasiadam w organach osoby prawnej, będąc członkiem jej  władz, przedstawicielem  

lub pracownikiem osoby  prawnej  składającej  wniosek ubiegającego się o przyznanie 
wsparcia w ramach bieżącego naboru,  

4. nie pozostaję w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z osobą/podmiotem 
ubiegającym się o przyznanie wsparcia w ramach bieżącego naboru,  

5. nie jestem spokrewniony(a) w pierwszej linii, nie pozostaję w  związku  małżeńskim lub  w  
stosunku  pokrewieństwa w linii prostej,  w stosunku powinowactwa, przysposobienia,  
opieki,  kurateli, z osobą ubiegającą się o przyznanie wsparcia w ramach bieżącego naboru,  

6. nie jestem osobą fizyczną reprezentującą przedsiębiorstwo powiązane z 
przedsiębiorstwem reprezentowanym przez osobę/podmiot ubiegający się o przyznanie 
wsparcia w ramach bieżącego naboru. 
 
 

W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 2-6, zobowiązuję 
się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady i wycofania się z 
oceny i wyboru operacji, której okoliczność ta będzie dotyczyła.    
 

Oświadczenie zawarte w pkt 2-6 nie dotyczy następujących wnioskodawców i wniosków: 

Lp. Numer wniosku Wnioskodawca Przyczyna wyłączenia 

1    

2    

                                                
1 Zgodnie z art. 233 § 1 i § 6 kodeksu karnego za składanie fałszywych oświadczeń zawierających nieprawdę lub zatajających prawdę, 
mających służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, grozi 
odpowiedzialność karna w wymiarze do 3 lat pozbawienia wolności. 



 

 

3    

4    

 

 

….…………………………………… 

Data i podpis członka Rady    

 

 

DEKLARACJA POUFNOŚCI CZŁONKA RADY 

 

Ja ……………………………………………………………………………………………. będąc członkiem                                       

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupy Działania Chełmno, legitymując się dowodem osobistym 

………………………………………………………. niniejszym oświadczam, że: 

1. zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów 

ujawnionych i wytworzonych w trakcie oceny i wyboru operacji,  

2. zobowiązuję się nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek dokumentów otrzymanych w formie 

papierowej lub elektronicznej w trakcie oceny i wyboru operacji.    

 

 

 

 

……………..……………………… 

Data i podpis członka Rady    

 

 

 

 

 


