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REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY STOWARZYSZENIA 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  

„DOLIN Ą WIEPRZA I LE ŚNYM SZLAKIEM” 

NABÓR 1/ 2018 

MIEJSCE I DATA POSIEDZENIA RADY:  
 

LUBARTÓW, UL. LUBELSKA 36B; 29 SIERPNIA 2018r. 
 
 
Tytuł złożonego wniosku 

i dane identyfikujące 
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 kajaków wraz z 
przyczepą do transportu 
oraz budową pola 
namiotowego dla 
kajakarzy”, 
 
2. Ochotnicza Straż 
Pożarna w Kocku, 
Ul. Wojska Polskiego 31, 
21-150 Kock; „Kajakiem 
po Tyśmienicy i Wieprzu 
- zakup kajaków wraz z 
przyczepą do transportu 
oraz budowa pola 
namiotowego dla 
kajakarzy”,  
 

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. Razem dla Gminy 
Lubartów, 
ul. Lubelska 18A, 
21-100 Lubartów; 
„Rozbudowa świetlicy w 
Woli Lisowskiej – etap I”, 
 
2. Stowarzyszenie na 
rzecz Rozwoju 
„Kopalnia”, 
Nowodwór 3, 
21-100 Lubartów; 
„Modernizacja terenu 
rekreacyjnego w 
miejscowości Nowodwór 
Piaski”, 
 
3. Razem dla Gminy 
Lubartów, 
ul. Lubelska 18A, 
21-100 Lubartów; 

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. 
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„Remont i modernizacja 
budynku świetlicy 
wiejskiej w 
Szczekarkowie”, 
 
4. Gmina Lubartów, 
ul. Lubelska 18A, 
21-100 Lubartów; 
„Budowa placu zabaw w 
Wólce Rokickiej, gm. 
Lubartów”, 
 
5. Stowarzyszenie na 
rzecz Rozwoju Skrobowa, 
Skrobów 46, 
21-100 Lubartów; 
„Wykonanie 
infrastruktury pod 
zabezpieczenie imprez 
masowych w Skrobowie”.  
1. Razem dla Gminy 
Lubartów, 
ul. Lubelska 18A, 
21-100 Lubartów; 
„Rozbudowa świetlicy w 
Woli Lisowskiej – etap I”, 
 
2. Stowarzyszenie na 
rzecz Rozwoju 
„Kopalnia”, 
Nowodwór 3, 
21-100 Lubartów; 
„Modernizacja terenu 
rekreacyjnego w 
miejscowości Nowodwór 
Piaski”, 
 
3. Razem dla Gminy 
Lubartów, 
ul. Lubelska 18A, 
21-100 Lubartów; 
„Remont i modernizacja 
budynku świetlicy 
wiejskiej w 
Szczekarkowie”, 
 
4. Gmina Lubartów, 
ul. Lubelska 18A, 
21-100 Lubartów; 
„Budowa placu zabaw w 
Wólce Rokickiej, gm. 
Lubartów”, 
 
5. Stowarzyszenie na 
rzecz Rozwoju Skrobowa, 
Skrobów 46, 
21-100 Lubartów; 
„Wykonanie 

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. 
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infrastruktury pod 
zabezpieczenie imprez 
masowych w Skrobowie”. 
1. Ochotnicza Straż 
Pożarna w Sosnówce, 
Sosnówka 41A, 
21-143 Abramów; 
„Remont świetlicy 
wiejskiej w miejscowości 
Sosnówka”. 

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. Stowarzyszenie 
Gospodyń Wiejskich w 
Woli Skromowskiej, 
Wola Skromowska 56, 
21-150 Kock; „Budowa 
siłowni zewnętrznej w 
miejscowości Wola 
Skromowska”. 
 

Tarnowski Dawid 

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

 
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 

 


