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Tytuł złożonego wniosku i dane 
identyfikuj ące wnioskodawcę 

Nazwisko i imię 
członka Rady 

Rodzaj  powiązania członka Rady                              
z wnioskodawcą 

1.Nicpoń Andrzej PPUH, 
ul. Kleeberga 66 
21-150 Kock; 
„Rozwój PPUH Andrzej Nicpoń”, 
 
1.Wójcik Agnieszka, 
Bożniewice 31, 21-150 Kock; 
„Rozwój działalności gospodarczej Agnieszka 
Wójcik poprzez rozwinięcie oferty firmy w 
zakresie usług szkoleniowych”. 

Futera Tomasz  
 

Wskazani wnioskodawcy są znani 
członkowi Rady, stąd decyzja o 
wyłączeniu się z oceny złożonych 
przez nich wniosków celem 
uniknięcia podejrzenia o stronniczość 
w ocenie złożonych przez nich 
wniosków. 

1.„Garden of the year” Grzegorz Zdzienicki, 
Baranówka 65 
21-100 Lubartów; 
„Rozwój działalności gospodarczej „Garden of 
the year” Grzegorz Zdzienicki poprzez 
wprowadzenie do oferty nowych usług”, 
 
2. Ocean II sp. z o.o., 
Łucka Kolonia 81A 
21-100 Lubartów; 
„Rozwój firmy Ocean II sp. z o.o.”, 
 
3. Techmlek L.Mitura, J.Drągowski sp. j., 
Lisów 2D, 21-100 Lubartów; 
„Serwis diagnostyki maszyn i ciągników 
rolniczych Techmlek sp.j.”. 

Giza Ewa Joanna 
 

Wskazani wnioskodawcy są znani 
członkowi Rady, stąd decyzja o 
wyłączeniu się z oceny złożonych 
przez nich wniosków celem 
uniknięcia podejrzenia o stronniczość 
w ocenie złożonych przez nich 
wniosków. 

1.PPHU TOPMAR Marek Topyła, 
Luszawa 72 
21-102 Ostrówek; 
„Rozwój działalności gospodarczej PPHU 
TOPMAR Marek Topyła poprzez 
wprowadzenie do oferty firmy usług 
wulkanizacyjnych”, 
 
2.Brand Paweł Sidor, 
Tarkawica 96 
21-102 Ostrówek; 
„Rozwój działalności gospodarczej Brand 
Paweł Sidor poprzez wprowadzenie do oferty 
firmy usług turystycznych oraz sprzedaż 
stacjonarną wyposażenia i odzieży 
motocyklowej, kartingowej i rajdowej.”. 
 

Gozdal Beata 
 

Wskazani wnioskodawcy są znani 
członkowi Rady, stąd decyzja o 
wyłączeniu się z oceny złożonych 
przez nich wniosków celem 
uniknięcia podejrzenia o stronniczość 
w ocenie złożonych przez nich 
wniosków. 

1.PPHU TOPMAR Marek Topyła, 
Luszawa 72 
21-102 Ostrówek; 
„Rozwój działalności gospodarczej PPHU 

Kostrzewa Jerzy 
 

Wskazani wnioskodawcy są znani 
członkowi Rady, stąd decyzja o 
wyłączeniu się z oceny złożonych 
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TOPMAR Marek Topyła poprzez 
wprowadzenie do oferty firmy usług 
wulkanizacyjnych”, 
 
2.Brand Paweł Sidor, 
Tarkawica 96 
21-102 Ostrówek; 
„Rozwój działalności gospodarczej Brand 
Paweł Sidor poprzez wprowadzenie do oferty 
firmy usług turystycznych oraz sprzedaż 
stacjonarną wyposażenia i odzieży 
motocyklowej, kartingowej i rajdowej.”. 

przez nich wniosków celem 
uniknięcia podejrzenia o stronniczość 
w ocenie złożonych przez nich 
wniosków. 

1.„Garden of the year” Grzegorz Zdzienicki, 
Baranówka 65, 21-100 Lubartów; 
„Rozwój działalności gospodarczej „Garden of 
the year” Grzegorz Zdzienicki poprzez 
wprowadzenie do oferty nowych usług”, 
 
2.Ocean II sp. z o.o., 
Łucka Kolonia 81A 
21-100 Lubartów; 
„Rozwój firmy Ocean II sp. z o.o.”, 
 
3.Techmlek L.Mitura, J.Drągowski sp. j., 
Lisów 2D 
21-100 Lubartów; 
„Serwis diagnostyki maszyn i ciągników 
rolniczych Techmlek sp.j.”. 

Niedziela Wiesław 
 

Wskazani wnioskodawcy są znani 
członkowi Rady, stąd decyzja o 
wyłączeniu się z oceny złożonych 
przez nich wniosków celem 
uniknięcia podejrzenia o stronniczość 
w ocenie złożonych przez nich 
wniosków. 

1.Na Gładko Waxing Academy Usługi-
Szkolenia Agata Brus, 
ul. Lubartowska 9 
21-136 Firlej; 
„Modernizacja i rozwój ośrodka 
wypoczynkowego Perkoz”. 

Tarnowski Dawid 
 

Wskazani wnioskodawcy są znani 
członkowi Rady, stąd decyzja o 
wyłączeniu się z oceny złożonych 
przez nich wniosków celem 
uniknięcia podejrzenia o stronniczość 
w ocenie złożonych przez nich 
wniosków. 

1.Usługi Tartaczne i Handel Drewnem 
Budowlanym Kula Monika, 
Aleksandrówka 68 
21-140 Michów; 
„Rozwój działalności gospodarczej. Usługi 
tartaczne handel drewnem budowlanym Monika 
Kula poprzez wprowadzenie do oferty firmy 
usług stolarskich”, 
 
2. Domat s.c., 
ul. Zasadnia 109 
21-140 Michów; 
„Zakup środka transportu celem rozszerzenia 
działalności o usługi przewozu towarów”. 

Wicha Janina 
 

Wskazani wnioskodawcy są znani 
członkowi Rady, stąd decyzja o 
wyłączeniu się z oceny złożonych 
przez nich wniosków celem 
uniknięcia podejrzenia o stronniczość 
w ocenie złożonych przez nich 
wniosków. 

 
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 artykulacji swoich interesów wobec instytucji państwa, starając 
się wpłynąć na realizację tych interesów. Mogą to być np. organizacje branżowe, grupy producentów itp. 

 

 

           Beata Gozdal                                                                                            Mariusz W. Sienkiewicz 

         Sekretarz Rady LGD                                                                                 Przewodniczący Rady LGD 

 


