
     …………, dnia……………… 

         (miejsce)                      (data) 

 

WZÓR 

 

DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI DLA CZŁONKÓW RADY 

PROGRAMOWEJ DOT. OCENY I WYBORU OPERACJI 

Zgodnie z § 28 ust. 1 Regulaminu Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury” 

w Łazach oświadczam, że w dyskusji i głosowaniu nad oceną i wyborem operacji zachowam 

bezstronność.  

Oświadczam również, że zachowam w tajemnicy wszelkie informacje jakie uzyskam w toku 

dyskusji i głosowania nad wyborem operacji. 

 

1. …………………………………………   -      ……………………………………….. 

                              (imię i nazwisko członka RP)                                                                                (podpis) 
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