Załącznik Nr2
do Regulaminu Rady
Stowarzyszenia
RLGD Pomorza Zachodniego
..........................................

/pieczęć RLGD/
DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI
DO LISTY
WNIOSKÓW / WNIESIONYCH ODWOŁAŃ*
Z DNIA ........................... NR......................
Imię i Nazwisko członka Rady
dokonującego oceny wniosku
Ja niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że:
1) zapoznałem/zapoznałam * się z Regulaminem Rady i Lokalną Strategią Rozwoju
Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pomorza Zachodniego,
2) nie składam/ składam * wniosku o wybór niniejszych operacji,
3) wniosek o wybór niniejszych operacji jest/ nie jest * składany jest przez mojego
małżonka, konkubenta, zstępnych, wstępnych, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma,
macochę lub teściów oraz zstępnych, wstępnych rodzeństwo mojego małżonka lub
konkubenta ,
4) wniosek o wybór operacji jest/ nie jest * składany jest przez podmiot, którego jestem
przedstawicielem na Walne Zebranie Członków, prokurentem, przedstawicielem
ustawowym lub pełnomocnikiem,
5) wniosek o wybór operacji jest/ nie jest * składany jest przez podmiot, w organach,
którego zasiadam ,
6) wniosek o wybór operacji jest/ nie jest * składany przez podmiot, z którym łączy mnie
stosunek pracy, bądź umowa cywilno – prawna wywołująca skutek o podobnym
charakterze,
7) uczestniczyłem/ nie uczestniczyłem * w przygotowywaniu rozpatrywanego wniosku i
mam/ nie mam zamiaru * uczestniczyć w realizacji operacji stanowiącej przedmiot
wniosku,
8) zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i
sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą,
9) zobowiązuje się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub
elektronicznych informacji,
10) zobowiązuję się do zachowania 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. Zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych
informacji,
11) okoliczności, o których mowa w pkt. 2 – 7, zachodzą w stosunku do następujących
wnioskodawców i przedłożonych przez nich operacji (wniosków)*:

Lp.

Numer wniosku

Imię i Nazwisko lub Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł operacji

1.
2.
3.
12) w związku z sytuacją, o której mowa w pkt. 11, wycofuję się z oceny wskazanych w pkt.

11 operacji.

……………………………..
(miejscowość, data )

* niepotrzebne skreślić

……………………………………………….
(podpis członka Rady dokonującego oceny operacji)

