
 

Załącznik nr 9 do Regulaminu Rady Programowej 

 
Załącznik nr 8 do uchwały NWZC 

nr 13/2016 z dnia 28.10.2016r. 
Zmiana:  

Zał 2b. do Uchwały 1/2017 WZC z dnia 12.01.2017 

 

 

OŚWIADCZENIE 

dotyczy wykazu Rejestru powiązań i przynależności członka Rady Programowej 

Stowarzyszenia Kraina św. Anny do sektora i grupy interesu.  

 
 

Imię i Nazwisko członka Rady Programowej: ………………………………………… 

Oświadczam, iż:  

 w dalszym ciągu reprezentuję sektor wskazany w Deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia Kraina św. 

Anny; 

 przynależę do grupy interesu* lub/i jestem powiązana/y z:  

 sektorem gospodarczym (należy podać nazwę firmy i nr NIP, pełnioną funkcję  

np. udziałowiec, członek Zarządu, członek Rady itp.):…………………………………………. 

 sektorem społecznym (należy podać nazwę stowarzyszenia/organizacji/fundacji,  

nr NIP oraz pełnioną funkcję): ………………………………………………………………….. 

 władza publiczna (pełniona funkcja publiczna na terenie Stowarzyszenia Kraina św. Anny: 

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

 inne (należy podać nazwę podmiotu, z którym łączy mnie stosunek pracy lub inny rodzaj zatrudnienia 

albo inna zależność):……………………………………………………...….……………… 

 *Grupa interesu: to grupa jednostek połączonych więzami wspólnych interesów lub korzyści, której członkowie mają świadomość istnienia tych 

więzów. Jej członkowie mogą brać mniej lub bardziej aktywny udział w artykulacjach swoich interesów wobec instytucji państwa, starając się 

wpłynąć na realizację tych  interesów. Mogą to być np. organizacje branżowe, grupy producentów, władza publiczna, przynależność do organizacji 

społecznych i spółdzielni, posiadanie udziałów w spółkach, przynależność do samorządu zawodowego itp. 

 

Oświadczam, iż wyłączę się z procedury oceny zgodności operacji z wstępną weryfikacją oraz lokalnymi kryteriami 

oceny przyjętymi przez Stowarzyszenie  i wyboru operacji oraz z procedury rozpatrzenia protestu od  oceny danej 

operacji, jeżeli istnieją przesłanki, co do jego braku bezstronności – w szczególności, jeśli: 

1) wniosek o wybór operacji składany jest przeze mnie; 

2) wniosek o wybór operacji składany jest przez podmiot, którego jestem reprezentantem w LGD; 

3) wniosek o wybór operacji składany jest przez podmiot, w organach, którego zasiadam; 

4) wniosek o wybór operacji składany jest przez podmiot, z którym łączy mnie stosunek pracy lub stosunek 

służbowy lub inny rodzaj zatrudnienia albo inna zależność; 

5) wniosek o wybór operacji składany jest przez osobę, z którą pozostaję w związku małżeńskim lub innej 

zależności, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa w linii prostej; 

 

Oświadczam, iż powyższe informacje są zgodne z prawdą i stanem faktycznym i obowiązują na dzień złożenia 

Oświadczenia. O okolicznościach mających wpływ na proces oceny wniosków zobowiązuję się niezwłocznie 

powiadomić Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny.  

 

 

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

           Miejscowość, data                     podpis członka Rady Programowej  


