
 

Do protestu do konkursu nr 2/2017 Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych i 

podnoszenie kompetencji osób biorących udział w tworzeniu i rozwijaniu podmiotów 

gospodarczych 

Nr sprawy: 2/2017/36 

REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY 

Imię i nazwisko Sektor 

Adam Roznerski  publiczny 

 

Rejestr powiązań z potencjalnymi wnioskodawcami z tytułu przynależności do grupy 

interesu: 
 

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. 

 

Lp. 
Określenie grupy interesu 

(nazwa instytucji/organizacji) 
Charakter powiązań (*) 

1. 
GRUPA INTERESU SEKTOR 

PUBLICZNY 
pracuje w Urzędzie Gminy Lubawa 

 

 

 

Rejestr powiązań z potencjalnymi wnioskodawcami z tytułu stosunku pracy lub 

zlecenia, członkowstwa w organizacji, udział w organie kontrolnym lub wykonawczym, 

itp. 

Lp. 
Nazwa Firmy, instytucji, 

organizacji 
Charakter powiązań (**) 

 

 

Rejestr powiązań z wnioskodawcami, którzy faktycznie złożyli wniosek do LGD o 

dofinansowanie operacji z tytułu stosunku pracy lub zlecenia, członkostwa w 

organizacji, udział w organie kontrolnym lub wykonawczym, itp. 

Lp. 
Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł wniosku Data wpływu 

Charakter 

powiązań (***) 

 

 
(*) – Wpisać zgodnie z definicją grupy interesu zawartą powyżej. 
(**) – Stosunek pracy lub zlecenia, członkostwo, udział w organach kontrolnych lub wykonawczych, powiązania nieformalne itp. 

(***) – Na podstawie złożonych oświadczeń Członków Rady o bezstronności w rozpatrywaniu wniosku o pomoc. 
 



 

Do protestu do konkursu nr 2/2017 Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych i 

podnoszenie kompetencji osób biorących udział w tworzeniu i rozwijaniu podmiotów 

gospodarczych 

Nr sprawy: 2/2017/36 

REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY 

Imię i nazwisko Sektor 

Andrzej Andrzejewski gospodarczy 

 

 

Rejestr powiązań z potencjalnymi wnioskodawcami z tytułu przynależności do grupy 

interesu: 
 

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. 

 

Lp. 
Określenie grupy interesu (nazwa 

instytucji/organizacji) 
Charakter powiązań (*) 

 

 

 

Rejestr powiązań z potencjalnymi wnioskodawcami z tytułu stosunku pracy lub 

zlecenia, członkowstwa w organizacji, udział w organie kontrolnym lub wykonawczym, 

itp. 

Lp. 
Nazwa Firmy, instytucji, 

organizacji 
Charakter powiązań (**) 

 

 

Rejestr powiązań z wnioskodawcami, którzy faktycznie złożyli wniosek do LGD o 

dofinansowanie operacji z tytułu stosunku pracy lub zlecenia, członkostwa w 

organizacji, udział w organie kontrolnym lub wykonawczym, itp. 

Lp. 
Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł wniosku Data wpływu 

Charakter 

powiązań (***) 

 

 

 
(*) – Wpisać zgodnie z definicją grupy interesu zawartą powyżej. 

(**) – Stosunek pracy lub zlecenia, członkostwo, udział w organach kontrolnych lub wykonawczych, powiązania nieformalne itp. 

(***) – Na podstawie złożonych oświadczeń Członków Rady o bezstronności w rozpatrywaniu wniosku o pomoc. 
 

 



 

Do protestu do konkursu nr 2/2017 Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych i 

podnoszenie kompetencji osób biorących udział w tworzeniu i rozwijaniu podmiotów 

gospodarczych 

Nr sprawy: 2/2017/36 

REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY 

Imię i nazwisko Sektor 

Hanna Makowska publiczny 

 

 

Rejestr powiązań z potencjalnymi wnioskodawcami z tytułu przynależności do grupy 

interesu: 
 

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. 

 

Lp. 
Określenie grupy interesu 

(nazwa instytucji/organizacji) 
Charakter powiązań (*) 

1. 
GRUPA INTERESU SEKTOR 

PUBLICZNY 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marzęcicach, 

podległej Gminie Kurzętnik 

 

 

Rejestr powiązań z potencjalnymi wnioskodawcami z tytułu stosunku pracy lub 

zlecenia, członkowstwa w organizacji, udział w organie kontrolnym lub wykonawczym, 

itp. 

Lp. 
Nazwa Firmy, instytucji, 

organizacji 
Charakter powiązań (**) 

 

 

Rejestr powiązań z wnioskodawcami, którzy faktycznie złożyli wniosek do LGD o 

dofinansowanie operacji z tytułu stosunku pracy lub zlecenia, członkostwa w 

organizacji, udział w organie kontrolnym lub wykonawczym, itp. 

Lp. 
Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł wniosku Data wpływu 

Charakter 

powiązań (***) 

 
(*) – Wpisać zgodnie z definicją grupy interesu zawartą powyżej. 
(**) – Stosunek pracy lub zlecenia, członkostwo, udział w organach kontrolnych lub wykonawczych, powiązania nieformalne itp. 

(***) – Na podstawie złożonych oświadczeń Członków Rady o bezstronności w rozpatrywaniu wniosku o pomoc. 
 



 

Do protestu do konkursu nr 2/2017 Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych i 

podnoszenie kompetencji osób biorących udział w tworzeniu i rozwijaniu podmiotów 

gospodarczych 

Nr sprawy: 2/2017/36 

REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY 

Imię i nazwisko Sektor 

Hanna Milewska  gospodarczy 

 

 

Rejestr powiązań z potencjalnymi wnioskodawcami z tytułu przynależności do grupy 

interesu: 
 

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. 

 

Lp. 
Określenie grupy interesu (nazwa 

instytucji/organizacji) 
Charakter powiązań (*) 

 

 

 

Rejestr powiązań z potencjalnymi wnioskodawcami z tytułu stosunku pracy lub 

zlecenia, członkowstwa w organizacji, udział w organie kontrolnym lub wykonawczym, 

itp. 

Lp. 
Nazwa Firmy, instytucji, 

organizacji 
Charakter powiązań (**) 

 

 

Rejestr powiązań z wnioskodawcami, którzy faktycznie złożyli wniosek do LGD o 

dofinansowanie operacji z tytułu stosunku pracy lub zlecenia, członkostwa w 

organizacji, udział w organie kontrolnym lub wykonawczym, itp. 

Lp. 
Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł wniosku Data wpływu 

Charakter 

powiązań (***) 

 

 

 
(*) – Wpisać zgodnie z definicją grupy interesu zawartą powyżej. 

(**) – Stosunek pracy lub zlecenia, członkostwo, udział w organach kontrolnych lub wykonawczych, powiązania nieformalne itp. 

(***) – Na podstawie złożonych oświadczeń Członków Rady o bezstronności w rozpatrywaniu wniosku o pomoc. 
 

 



 

Do protestu do konkursu nr 2/2017 Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych i 

podnoszenie kompetencji osób biorących udział w tworzeniu i rozwijaniu podmiotów 

gospodarczych 

Nr sprawy: 2/2017/36 

REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY 

Imię i nazwisko Sektor 

Irena Markuszewska  mieszkańców 

 

 

Rejestr powiązań z potencjalnymi wnioskodawcami z tytułu przynależności do grupy 

interesu: 
 

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. 

 

Lp. 
Określenie grupy interesu 

(nazwa instytucji/organizacji) 
Charakter powiązań (*) 

 

 

 

Rejestr powiązań z potencjalnymi wnioskodawcami z tytułu stosunku pracy lub 

zlecenia, członkowstwa w organizacji, udział w organie kontrolnym lub wykonawczym, 

itp. 

Lp. 
Nazwa Firmy, instytucji, 

organizacji 
Charakter powiązań (**) 

 

 

Rejestr powiązań z wnioskodawcami, którzy faktycznie złożyli wniosek do LGD o 

dofinansowanie operacji z tytułu stosunku pracy lub zlecenia, członkostwa w 

organizacji, udział w organie kontrolnym lub wykonawczym, itp. 

Lp. 
Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł wniosku Data wpływu 

Charakter 

powiązań (***) 

 

 
(*) – Wpisać zgodnie z definicją grupy interesu zawartą powyżej. 
(**) – Stosunek pracy lub zlecenia, członkostwo, udział w organach kontrolnych lub wykonawczych, powiązania nieformalne itp. 

(***) – Na podstawie złożonych oświadczeń Członków Rady o bezstronności w rozpatrywaniu wniosku o pomoc. 
 



 

Do protestu do konkursu nr 2/2017 Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych i 

podnoszenie kompetencji osób biorących udział w tworzeniu i rozwijaniu podmiotów 

gospodarczych 

Nr sprawy: 2/2017/36 

REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY 

Imię i nazwisko Sektor 

Jerzy Grządzielewski publiczny 

 

 

Rejestr powiązań z potencjalnymi wnioskodawcami z tytułu przynależności do grupy 

interesu: 
 

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. 

 

Lp. 
Określenie grupy interesu (nazwa 

instytucji/organizacji) 
Charakter powiązań (*) 

1. 
GRUPA INTERESU SEKTOR 

PUBLICZNY 
pracuje w Urzędzie Miasta Noe Miasto Lubawskie 

 

 

 

Rejestr powiązań z potencjalnymi wnioskodawcami z tytułu stosunku pracy lub 

zlecenia, członkowstwa w organizacji, udział w organie kontrolnym lub wykonawczym, 

itp. 

Lp. 
Nazwa Firmy, instytucji, 

organizacji 
Charakter powiązań (**) 

 

 

Rejestr powiązań z wnioskodawcami, którzy faktycznie złożyli wniosek do LGD o 

dofinansowanie operacji z tytułu stosunku pracy lub zlecenia, członkostwa w 

organizacji, udział w organie kontrolnym lub wykonawczym, itp. 

Lp. 
Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł wniosku Data wpływu 

Charakter 

powiązań (***) 

 

 
(*) – Wpisać zgodnie z definicją grupy interesu zawartą powyżej. 

(**) – Stosunek pracy lub zlecenia, członkostwo, udział w organach kontrolnych lub wykonawczych, powiązania nieformalne itp. 

(***) – Na podstawie złożonych oświadczeń Członków Rady o bezstronności w rozpatrywaniu wniosku o pomoc. 
 



 

Do protestu do konkursu nr 2/2017 Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych i 

podnoszenie kompetencji osób biorących udział w tworzeniu i rozwijaniu podmiotów 

gospodarczych 

Nr sprawy: 2/2017/36 

REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY 

Imię i nazwisko Sektor 

Krzysztof Puwalski społeczny 

 

 

Rejestr powiązań z potencjalnymi wnioskodawcami z tytułu przynależności do grupy 

interesu: 
 

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. 

 

Lp. 
Określenie grupy interesu 

(nazwa instytucji/organizacji) 
Charakter powiązań (*) 

 

 

 

Rejestr powiązań z potencjalnymi wnioskodawcami z tytułu stosunku pracy lub 

zlecenia, członkowstwa w organizacji, udział w organie kontrolnym lub wykonawczym, 

itp. 

Lp. 
Nazwa Firmy, instytucji, 

organizacji 
Charakter powiązań (**) 

 

 

Rejestr powiązań z wnioskodawcami, którzy faktycznie złożyli wniosek do LGD o 

dofinansowanie operacji z tytułu stosunku pracy lub zlecenia, członkostwa w 

organizacji, udział w organie kontrolnym lub wykonawczym, itp. 

Lp. 
Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł wniosku Data wpływu 

Charakter 

powiązań (***) 

 

 

 
(*) – Wpisać zgodnie z definicją grupy interesu zawartą powyżej. 
(**) – Stosunek pracy lub zlecenia, członkostwo, udział w organach kontrolnych lub wykonawczych, powiązania nieformalne itp. 

(***) – Na podstawie złożonych oświadczeń Członków Rady o bezstronności w rozpatrywaniu wniosku o pomoc. 
 



 

Do protestu do konkursu nr 2/2017 Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych i 

podnoszenie kompetencji osób biorących udział w tworzeniu i rozwijaniu podmiotów 

gospodarczych 

Nr sprawy: 2/2017/36 

REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY 

Imię i nazwisko Sektor 

Martyna Pryba mieszkańców 

 

 

Rejestr powiązań z potencjalnymi wnioskodawcami z tytułu przynależności do grupy 

interesu: 
 

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. 

 

Lp. 
Określenie grupy interesu (nazwa 

instytucji/organizacji) 
Charakter powiązań (*) 

1. 
GRUPA INTERESU SEKTOR 

PUBLICZNY 
pracuje w Urzędzie Miasta Lubawa 

 

 

 

Rejestr powiązań z potencjalnymi wnioskodawcami z tytułu stosunku pracy lub 

zlecenia, członkowstwa w organizacji, udział w organie kontrolnym lub wykonawczym, 

itp. 

Lp. 
Nazwa Firmy, instytucji, 

organizacji 
Charakter powiązań (**) 

 

 

Rejestr powiązań z wnioskodawcami, którzy faktycznie złożyli wniosek do LGD o 

dofinansowanie operacji z tytułu stosunku pracy lub zlecenia, członkostwa w 

organizacji, udział w organie kontrolnym lub wykonawczym, itp. 

Lp. 
Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł wniosku Data wpływu 

Charakter 

powiązań (***) 

 

 

 
(*) – Wpisać zgodnie z definicją grupy interesu zawartą powyżej. 

(**) – Stosunek pracy lub zlecenia, członkostwo, udział w organach kontrolnych lub wykonawczych, powiązania nieformalne itp. 

(***) – Na podstawie złożonych oświadczeń Członków Rady o bezstronności w rozpatrywaniu wniosku o pomoc. 
 



 

Do protestu do konkursu nr 2/2017 Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych i 

podnoszenie kompetencji osób biorących udział w tworzeniu i rozwijaniu podmiotów 

gospodarczych 

Nr sprawy: 2/2017/36 

REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY 

Imię i nazwisko Sektor 

Michał Łapiński gospodarczy 

 

 

Rejestr powiązań z potencjalnymi wnioskodawcami z tytułu przynależności do grupy 

interesu: 
 

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. 

 

Lp. 
Określenie grupy interesu 

(nazwa instytucji/organizacji) 
Charakter powiązań (*) 

 

 

 

Rejestr powiązań z potencjalnymi wnioskodawcami z tytułu stosunku pracy lub 

zlecenia, członkowstwa w organizacji, udział w organie kontrolnym lub wykonawczym, 

itp. 

Lp. 
Nazwa Firmy, instytucji, 

organizacji 
Charakter powiązań (**) 

 

 

Rejestr powiązań z wnioskodawcami, którzy faktycznie złożyli wniosek do LGD o 

dofinansowanie operacji z tytułu stosunku pracy lub zlecenia, członkostwa w 

organizacji, udział w organie kontrolnym lub wykonawczym, itp. 

Lp. 
Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł wniosku Data wpływu 

Charakter 

powiązań (***) 

 

 

 
(*) – Wpisać zgodnie z definicją grupy interesu zawartą powyżej. 
(**) – Stosunek pracy lub zlecenia, członkostwo, udział w organach kontrolnych lub wykonawczych, powiązania nieformalne itp. 

(***) – Na podstawie złożonych oświadczeń Członków Rady o bezstronności w rozpatrywaniu wniosku o pomoc. 
 



 

Do protestu do konkursu nr 2/2017 Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych i 

podnoszenie kompetencji osób biorących udział w tworzeniu i rozwijaniu podmiotów 

gospodarczych 

Nr sprawy: 2/2017/36 

REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY 

Imię i nazwisko Sektor 

Mirosław Więckiewicz  gospodarczy 

 

 

Rejestr powiązań z potencjalnymi wnioskodawcami z tytułu przynależności do grupy 

interesu: 
 

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. 

 

Lp. 
Określenie grupy interesu (nazwa 

instytucji/organizacji) 
Charakter powiązań (*) 

 

 

 

Rejestr powiązań z potencjalnymi wnioskodawcami z tytułu stosunku pracy lub 

zlecenia, członkowstwa w organizacji, udział w organie kontrolnym lub wykonawczym, 

itp. 

Lp. 
Nazwa Firmy, instytucji, 

organizacji 
Charakter powiązań (**) 

 

 

Rejestr powiązań z wnioskodawcami, którzy faktycznie złożyli wniosek do LGD o 

dofinansowanie operacji z tytułu stosunku pracy lub zlecenia, członkostwa w 

organizacji, udział w organie kontrolnym lub wykonawczym, itp. 

Lp. 
Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł wniosku Data wpływu 

Charakter 

powiązań (***) 

 

 

 
(*) – Wpisać zgodnie z definicją grupy interesu zawartą powyżej. 

(**) – Stosunek pracy lub zlecenia, członkostwo, udział w organach kontrolnych lub wykonawczych, powiązania nieformalne itp. 

(***) – Na podstawie złożonych oświadczeń Członków Rady o bezstronności w rozpatrywaniu wniosku o pomoc. 
 

 



 

Do protestu do konkursu nr 2/2017 Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych i 

podnoszenie kompetencji osób biorących udział w tworzeniu i rozwijaniu podmiotów 

gospodarczych 

Nr sprawy: 2/2017/36 

REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY 

Imię i nazwisko Sektor 

Wiesław Szczawiński  społeczny 

 

 

Rejestr powiązań z potencjalnymi wnioskodawcami z tytułu przynależności do grupy 

interesu: 
 

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. 

 

Lp. 
Określenie grupy interesu 

(nazwa instytucji/organizacji) 
Charakter powiązań (*) 

1. 
GRUPA INTERESU SEKTOR 

PUBLICZNY 
pracuje w Urzędzie Gminy Rybno 

 

 

Rejestr powiązań z potencjalnymi wnioskodawcami z tytułu stosunku pracy lub 

zlecenia, członkowstwa w organizacji, udział w organie kontrolnym lub wykonawczym, 

itp. 

Lp. 
Nazwa Firmy, instytucji, 

organizacji 
Charakter powiązań (**) 

 

 

Rejestr powiązań z wnioskodawcami, którzy faktycznie złożyli wniosek do LGD o 

dofinansowanie operacji z tytułu stosunku pracy lub zlecenia, członkostwa w 

organizacji, udział w organie kontrolnym lub wykonawczym, itp. 

Lp. 
Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł wniosku Data wpływu 

Charakter 

powiązań (***) 

 

 
(*) – Wpisać zgodnie z definicją grupy interesu zawartą powyżej. 
(**) – Stosunek pracy lub zlecenia, członkostwo, udział w organach kontrolnych lub wykonawczych, powiązania nieformalne itp. 

(***) – Na podstawie złożonych oświadczeń Członków Rady o bezstronności w rozpatrywaniu wniosku o pomoc. 
 


