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Tytuł złożonego wniosku i dane 
identyfikuj ące wnioskodawcę 

Nazwisko i imię 
członka Rady 

Rodzaj  powiązania członka Rady                              
z wnioskodawcą 

 
1. Szulc Anna Katarzyna, 
Pl. Anny Jabłonowskiej 44 
21-150 Kock; 
„Rozpoczęcie działalności 
gospodarczej o profilu 
multimedialnym”, 
 
2.Kozyra-Sikorska Ewelina 
Magdalena, 
ul. Hugo Kołłątaja 8 
21-150 Kock; 
„Wsparcie zakładania działalności 
gospodarczej:  Biuro Projektowe 
Ewelina Kozyra-Sikorska”. 
 

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.Szczepański Paweł Marcin, 
Wólka Krasienińska 25 
21-132 Kamionka; 
„Wsparcie zakładania działalności 
gospodarczej: Usługi minikoparką 
Paweł Szczepański”, 
 

Grospierre- Słomińska 
Nicole 
 

Wskazany wnioskodawca jest znany 
członkowi Rady, stąd decyzja o 
wyłączeniu się z ponownej oceny 
złożonego wniosku celem uniknięcia 
podejrzenia o stronniczość w ocenie. 

1. Aftyka Amanda Paula 
Wola Sernicka 138 
21-107 Serniki 
Wsparcie zakładania działalności 
gospodarczej; Agencja Ślubna 
Amanda Aftyka 

Marzęda Stanisław 

Wskazany wnioskodawca jest znany 
członkowi Rady, stąd decyzja o 
wyłączeniu się z ponownej oceny 
złożonego wniosku celem uniknięcia 
podejrzenia o stronniczość w ocenie. 

1.Szczepański Paweł Marcin, 
Wólka Krasienińska 25 
21-132 Kamionka; 
„Wsparcie zakładania działalności 
gospodarczej: Usługi minikoparką 
Paweł Szczepański”, 
 

Sienkiewicz Mariusz 
Wiktor 
 

Wskazany wnioskodawca jest znany 
członkowi Rady, stąd decyzja o 
wyłączeniu się z ponownej oceny 
złożonego wniosku celem uniknięcia 
podejrzenia o stronniczość w ocenie. 

1.Bocian Eliza, 
Wólka Mieczysławska 21 
21-136 Firlej; 
„Założenie działalności gospodarczej 
w zakresie sprzedaży hurtowej 
owoców i warzyw.”, 
 
 

Tarnowski Dawid 
 

Wskazany wnioskodawca jest znany 
członkowi Rady, stąd decyzja o 
wyłączeniu się z ponownej oceny 
złożonego wniosku celem uniknięcia 
podejrzenia o stronniczość w ocenie. 
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1.Aftyka Beata, 
ul. Rynek I/20 
21-140 Michów; 
„Rozpoczęcie działalności 
gospodarczej w zakresie  
prowadzenia gospodarstwa 
agroturystycznego „Bacówka nad 
jeziorem” w miejscowości Kunów”. 

Wicha Janina 
 

Wskazany wnioskodawca jest znany 
członkowi Rady, stąd decyzja o 
wyłączeniu się z ponownej oceny 
złożonego wniosku celem uniknięcia 
podejrzenia o stronniczość w ocenie. 

 
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 

 


