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Tytuł złożonego wniosku i dane 
identyfikuj ące wnioskodawcę 

Nazwisko i imię 
członka Rady 

Rodzaj  powiązania członka Rady                              
z wnioskodawcą 

1.Ochotnicza Straż Pożarna w Zakalewie, 
21-150 Kock; 
„Poznaj piękno Pradoliny Wieprza-zakup 
12 kajaków wraz z wyposażeniem i 
przyczepą do transportu kajaków”, 
 
2.Ochotnicza Straż Pożarna w Kocku, 
Ul. Wojska Polskiego 31 
21-150 Kock; 
„Kajakiem po Tyśmienicy i Wieprzu-
zakup 12 kajaków wraz z wyposażeniem i 
przyczepą do transportu”, 
 
3.Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub 
Sportowy Polesie, 
ul. Jana Pawła II 29 
21-150 Kock; 
„Bawię się – rozwijam się. Budowa i 
modernizacja placu zabaw w Kocku”, 
 
4.Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub 
Sportowy Polesie, 
ul. Jana Pawła II 29 
21-150 Kock; 
„Dzi ś ćwiczenia, jutro zdrowie. Budowa 
profesjonalnej siłowni plenerowej w 
Kocku”, 
 
5.Kockie Stowarzyszenie Oświatowo-
Regionalne 
ul. Apteczna 4 
21-150 Kock; 
„Rozwijam się przez zabawę-doposażenie 
placu zabaw przy Zespole Szkół im. gen. 
Franciszka Kleeberga w Kocku”, 
 
6.Kockie Stowarzyszenie Oświatowo-
Regionalne, 
ul. Apteczna 4 
21-150 Kock; 
„Kock pamięta o swojej historii-
rozbudowa infrastruktury turystyczno-
rekreacyjnej” 
 

Futera Tomasz  
 

Członek Rady jest przedstawicielem 
władzy publicznej na terenie Gminy 
Kock. Powiązania zależności 
personalnych z przedstawicielami 
wymienionych stowarzyszeń i OSP 
oraz użyczenia lokali i gruntów przez 
gminę na cele realizacji projektów, 
powodują prawdopodobieństwo 
braku obiektywizmu przy ocenie w/w 
wniosków, stąd wyłączenie członka 
Rady z oceny projektów. 

1.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wandzin     
i Majdan Kozłowiecki, 
Wandzin 15 
21-100 Lubartów; 

Giza Ewa Joanna 
 

Członek Rady był zatrudniony w 
stowarzyszeniu, jako dyrektor szkoły 
(2014-2016), prowadzonej przez 
stowarzyszenie stad decyzja o 
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„Modernizacja boiska sportowego w 
miejscowości Wandzin”. 
 

wyłączeniu z oceny operacji. 

1.Ochotnicza Straż Pożarna w 
Antoniówce, 
Antoniówka 17 
21-102 Ostrówek; 
„Remont budynku OSP do celów 
rekreacyjno-turystycznych”, 
 
2.Ochotnicza Straż Pożarna w Dębicy, 
Dębica 63 
21-102 Ostrówek; 
„Remont budynku OSP do celów 
rekreacyjno-turystycznych”. 
 

Gozdal Beata 
 

Członkowi Rady znane są obie OSP. 
Jako przedstawiciel (prezes) innego 
stowarzyszenia działającego na 
terenie gminy Ostrówek, członek 
Rady uznał, że jego ocena w/w 
operacji ze względu na realizację 
przez reprezentowane stowarzyszenie 
podobnych na terenie gminy może 
nie być bezstronna. Stąd decyzja o 
wyłączeniu się z oceny w/w. 

1.Gmina Kamionka, 
ul. Lubartowska 1 
21-132 Kamionka; 
„Budowa infrastruktury turystycznej w 
miejscowości Kamionka” 
 
2.Gmina Kamionka, 
ul. Lubartowska 1 
21-132 Kamionka; 
„Gmina Kamionka kołem się toczy”, 
 
3.„Innym i Sobie” Stowarzyszenie 
Mieszkańców i Przyjaciół Gminy 
Kamionka, 
ul. Grobelna 14 
21-132 Kamionka; 
„Budowa placu rekreacyjnego w 
Starościnie”, 
 
4.„Innym i Sobie” Stowarzyszenie 
Mieszkańców i Przyjaciół Gminy 
Kamionka, 
ul. Grobelna 14 
21-132 Kamionka; 
„Budowa placu rekreacyjnego w 
Kamionce”. 
 

Grospierre- Słomińska 
Nicole 
 

Członek Rady uznał, że powiązania 
projektowe, reprezentowanego przez 
niego w LGD stowarzyszenia z 
Urzędem Gminy oraz osobiste 
znajomości z przedstawicielami 
stowarzyszenia „Innym i Sobie” 
mogą wpłynąć na jej decyzje 
dotyczące oceny w/w wniosków stąd 
decyzja o wyłączeniu się z oceny 
podczas prac Rady nad w/w 
operacjami. 

1.Ochotnicza Straż Pożarna w 
Antoniówce, 
Antoniówka 17 
21-102 Ostrówek; 
„Remont budynku OSP do celów 
rekreacyjno-turystycznych”, 
 
2.Ochotnicza Straż Pożarna w Dębicy, 
Dębica 63 
21-102 Ostrówek; 
„Remont budynku OSP do celów 
rekreacyjno-turystycznych”. 
 

Kostrzewa Jerzy 
 

Członek Rady uznał, ze względu na 
osobistą znajomość  przedstawicieli 
zarządów OSP wnioskujących, może 
zachodzić podejrzenie jego 
bezstronności przy ocenie złożonych 
przez nich operacji, stad decyzja o 
wyłączeniu się z ich oceny. 

1.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wandzin i 
Majdan Kozłowiecki, 
Wandzin 15 
21-100 Lubartów; 
„Modernizacja boiska sportowego w 
miejscowości Wandzin”. 
 

Niedziela Wiesław 
 
 
 
 
 
 

Członek Rady uznał, że osobista 
znajomość z prezesem wnioskującego 
stowarzyszenia może mieć wpływ na 
ocenę operacji stąd jego decyzja o 
wyłączeniu z oceny operacji. 
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1.Ochotnicza Straż Pożarna w 
Michałówce, 
Michałówka 28 
21-143 Abramów; 
„Remont świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Michałówka”, 
 
2.Stowarzyszenie „Aktywni Razem”, 
Wolica 66 
21-143 Abramów; 
„Remont i wyposażenie pomieszczeń 
świetlicy w miejscowości Wolica”, 
 
3.Ochotnicza Straż Pożarna w 
Wielkolesie, 
Wielkolas 27D 
21-143 Abramów; 
„Remont świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Wielkolas”. 
 

Rola Michał 
 

Członek Rady jest przedstawicielem 
władzy publicznej (wójt gminy 
Abramów). Wyłączenie 
spowodowane jest dwoma faktami: 
po pierwsze powiązaniami 
osobistymi i zawodowymi z 
wnioskodawcami, po drugie majątek 
trwały na którym będą realizowane 
przez OSP i stowarzyszenia działania 
projektowe jest własnością gminy. 
Stąd zachodzi podejrzenie o brak 
bezstronności w ocenie operacji i 
decyzja członka Rady o wyłączeniu z 
oceny trzech w/w operacji. 

1.Gmina Kamionka, 
ul. Lubartowska 1 
21-132 Kamionka; 
„Budowa infrastruktury turystycznej w 
miejscowości Kamionka” 
 
2.Gmina Kamionka, 
ul. Lubartowska 1 
21-132 Kamionka; 
„Gmina Kamionka kołem się toczy”, 
 
3.„Innym i Sobie” Stowarzyszenie 
Mieszkańców i Przyjaciół Gminy 
Kamionka, 
ul. Grobelna 14 
21-132 Kamionka; 
„Budowa placu rekreacyjnego w 
Starościnie”, 
 
4.„Innym i Sobie” Stowarzyszenie 
Mieszkańców i Przyjaciół Gminy 
Kamionka, 
ul. Grobelna 14 
21-132 Kamionka; 
„Budowa placu rekreacyjnego w 
Kamionce”. 
 

Sienkiewicz Mariusz 
Wiktor 
 

Członek Rady uznał,  że osobiste 
relacje z przedstawicielami 
stowarzyszenia „Innym i Sobie” 
mogą wpłynąć na jego decyzje 
dotyczące oceny w/w wniosków stąd 
decyzja o wyłączeniu się z oceny 
podczas prac Rady nad w/w 
operacjami. 
Co do operacji złożonych przez 
gminę Kamionka, członek Rady 
uznał, że jego zaangażowanie w 
realizację pewnych prac 
koncepcyjnych dla urzędu gminy 
może mieć również wpływ na ocenę 
wniosków złożonych przez gminę, 
stad decyzja o wyłączeniu się z oceny 
tych wniosków. 

1.Stowarzyszenie „ToMyRazem”, 
ul. Kościelna 4 
21-136 Firlej; 
„Budowa siłowni zewnętrznej nad 
jeziorem Firlej”, 
 
2.Stowarzyszenie „ToMyRazem”, 
ul. Kościelna 4 
21-136 Firlej; 
„Budowa siłowni wewnętrznej obok sali 
gimnastycznej przy Zespole Szkół w 
Firleju”. 
 

Tarnowski Dawid 
 

Wyłączenie członka Rady z oceny 
operacji spowodowane jest tym, że 
członek Rady jest jednocześnie 
prezesem stowarzyszenia będącego 
wnioskodawcą w/w operacji. W 
Radzie jest przedstawicielem władzy 
publicznej (GBP w Firleju) stad 
kolejny powód wyłączenia, gdyż 
operacje realizowane przez 
stowarzyszenie będą na 
nieruchomościach, które są 
własnością gminy. 

1.Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki 
Bożej Królowej Aniołów w Brzeźnicy 
Bychawskiej, Brzeźnica Bychawska 8 
21-104 Niedźwiada; 

 
 
 

Członek Rady uznał, ze winien 
wyłączyć się z oceny operacji ze 
względu na powiązania rodzinne z 
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„Utwardzenie placu zlokalizowanego w 
otoczeniu zabytkowego kompleksu 
sakralnego w Brzeźnicy Bychawskiej, 
połączone z montażem obiektów małej 
architektury oraz renowacją muzeum”. 
 

Tchórz Milena 
 

członkiem rady parafialnej 
wnioskującej parafii. 

1.Ochotnicza Straż Pożarna w Michowie,  
Ul. Strażacka 4, 21-140 Michów; 
„Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej poprzez zakup 
wyposażenia do świetlicy wiejskiej w 
Michowie.”, 
 
2.Ochotnicza Straż Pożarna w Giżycach,  
Giżyce 63,  21-140 Michów; 
„Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej poprzez remont 
budynku OSP w Giżycach”, 
 
3.Ochotnicza Straż Pożarna w 
Elżbietowie, Elżbietów 32 
21-140 Michów; 
„Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej poprzez remont 
budynku OSP w Elżbietowie.”, 
 
4.Ochotnicza Straż Pożarna w 
Elżbietowie, Elżbietów 32 
21-140 Michów; 
„Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej poprzez zakup 
wyposażenia i sprzętu sportowego”, 
 
5.Ochotnicza Straż Pożarna w Gołębiu, 
Gołąb 76, 21-140 Michów; 
„Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej poprzez zakup 
wyposażenia do świetlicy wiejskiej w 
Gołębiu.”. 
 

Wicha Janina 
 

Osoba wyłączyła się z oceny w/w 
operacji uzasadniając to bardzo 
szerokim  i wieloletnim, osobistym 
zaangażowaniem w działalność 
społeczną na terenie gminy Michów 
(Towarzystwo Przyjaciół Michowa). 
Stąd osobista znajomość części 
wnioskodawców z którymi TPM 
realizuje wspólne działania.  
Takie relacje mogą, zdaniem członka 
Rady, mieć wpływ na jego ocenę 
złożonych wniosków.   
Pani Wicha podjęła decyzję o 
wyłączeniu się z tej części oceny w/w 
operacji. 

 
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 

 


