
Deklaracja Nr …………..        

     /Wypełnia Biuro/ 

DEKLARACJA  

kandydata do Rady Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” 

 

Ja, ………………………………………………… niżej podpisany (a), wyrażam wolę  

                               /Imię i nazwisko/ 

kandydowania do RADY Lokalnej Grupy Działania „BUD-UJ RAZEM”.  

 

Oświadczam, że nie byłem/am  karany/a za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. 

 

Reprezentuję w Stowarzyszeniu sektor:  

   Gospodarczy  Publiczny  Społeczny   

Mieszkańcy (W przypadku, gdy kandydat jest jednocześnie przedstawicielem 

mieszkańców oraz jakiegokolwiek innego sektora, należy zaznaczyć dwie opcje, tj. sektor gospodarczy 

oraz mieszkaniec, sektor publiczny oraz mieszkaniec, sektor społeczny oraz mieszkaniec). 

 

DANE KANDYDATA  

 

Imię i Nazwisko/Nazwa Podmiotu*………..………………………………………………….. 

 

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

(Jeżeli kandydat jest osobą fizyczną – należy wskazać imię i nazwisko. Jeżeli kandydat 

reprezentuje instytucję – należy wskazać nazwę reprezentowanego podmiotu). 

 

Adres zamieszkania/Adres Siedziby*………………………………………………………… 

 

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

 

PESEL/NIP/KRS*..…………………………………………………………………………….. 

 

Czy kandydat do Rady jest kobietą? TAK/NIE 

Czy kandydat do Rady jest powyżej 35. roku życia? TAK/NIE 

 

 

Niniejszym oświadczam, że będę reprezentował następującą grupę interesów: 

 

INTERES PUBLICZNY (tj.  pracownik instytucji sektora finansów publicznych, członek 

rady gminy/powiatu, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe lub 

samorządowe instytucje kultury lub osoby prawne utworzone w celu wykonywania zadań 

publicznych). 

INTERS SPOŁECZNY (tj. organizacje pozarządowe w tym stowarzyszenia i fundacje 

oraz grupy nieformalne typu KGW, kościoły i związki wyznaniowe, związki zawodowe i 

organizacje pracodawców, organizacje społeczno – zawodowe rolników, inne dobrowolne 

zrzeszenia i ruchy obywatelskie). 



INTERES GOSPODARCZY (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub 

uczestniczące w spółkach prawa handlowego, rolnicy). 

 

Dokument potwierdzający przedstawicielstwo danego sektora: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

(Dokumentem potwierdzającym przedstawicielstwo w odniesieniu do:  

 

- jst - uchwała rady gminy lub powiatu (w odniesieniu do jst, pełnomocnictwo 

wójta/burmistrza/prezydenta miasta/starosty – nie dotyczy wójta/burmistrza/prezydenta 

miasta/ starosty; 

 

- osób fizycznych – oświadczenie o zamieszkaniu/zameldowaniu bądź prowadzeniu 

działalności na obszarze objętym LSR; 

 

- przedsiębiorców – odpis z KRS, zaświadczenie z CEIDG;  

 

- inne organizacje – potwierdzenie sporządzone zgodnie ze statutem danej jednostki (KRS, 

uchwała) 

 

W przypadku kandydatów, którzy reprezentują sektor inny niż publiczny, kandydat 

niniejszym oświadcza, że nie jest w żaden sposób powiązany z sektorem publicznym (tj. 

poprzez więzi wskazane powyżej).  

 

W przypadku, gdy w trakcie pełnienia funkcji członka Rady, zaistnieją okoliczności 

mogące powodować wątpliwości co do reprezentowania danej grupy interesów (np. 

podjęcie zatrudnienia w sektorze publicznym), kandydat zobowiązany jest do 

natychmiastowego powstrzymania się od wykonywania jakichkolwiek czynności, a także 

powiadomienia o tym władz Stowarzyszenia.  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji  osoby kandydującej do Rady 

LGD „BUD-UJ RAZEM” dla potrzeb LGD, zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2014 r.,  poz.1182 z późn. zm.), a w szczególności przekazanych w dokumentach niezbędnych do 

ubiegania się o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez samorząd województwa, 

agencję płatniczą oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na potrzeby konkursu na wybór LSR oraz czas 

realizacji LSR.      

       

 

Data i Podpis Kandydata ………………………….. 

 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z postanowieniami rozporządzenia 1303/2013 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 

(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), a w szczególności art. 32 ust. 2 lit. b, który stanowi, 

że w skład lokalnej grupy działania wchodzą przedstawiciele władz publicznych, 

lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców, przy czym na 

poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie 

posiada więcej niż 49% praw głosu, o czym mówi art. 32 ust. 2 lit. b. 



 

Rozumiem i przyjmuję do wiadomości, że:  

1. „grupa interesów” oznacza grupę jednostek połączonych więzami wspólnych interesów 

lub korzyści, której członkowie mają świadomość istnienia tych więzów.  

2. „konflikt interesów” – istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie 

obowiązków członka Rady, jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, 

sympatie polityczne lub przynależność państwową, interes gospodarczy lub 

jakiekolwiek inne interesy wspólne z wnioskodawcami lub innymi członkami Rady. 

 

Mając na uwadze powyższą regulację, niniejszym oświadczam, że: 

1. reprezentuję grupę interesów zadeklarowaną powyżej;  

2. przy dokonywaniu wyboru operacji będę stosował/a się do postanowień powszechnie 

obowiązującego prawa, regulacji obowiązujących w Stowarzyszeniu, a także celów 

LSR; 

3. wykonując swoje obowiązki w Radzie będę unikał/a konfliktu interesów; 

4. w przypadku, gdy zaistnieje obawa powstania konfliktu interesu, lub też zajdą 

okoliczności powodujące zmianę reprezentowanej przez mnie grupy interesów, 

zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym Zarząd Stowarzyszenia – i 

powstrzymam się od wszelkich czynności związanych z pełnieniem obowiązków 

członka Rady do czasu wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości.  

 

 

Data i podpis Kandydata ………………………………………. 

 


