
Numer naboru: II/EFRROW/2016 

Przedsięwzięcie: Przedsięwzięcie 9 - Wsparcie procesu powstawania i rozwoju 

podmiotów sektora MSP 

 

Rejestr Korzyści/Interesu Członków Rady  

Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania 

 

REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY 

Kod członka 

Rady 
Imię i nazwisko Sektor 

1 Aleksandra Adela 

Jegorow 
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 (*) 

1. Gospodarstwo agroturystyczne Właściciel 

 

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 (**) 

1. Stowarzyszenie Kraina Czarnej Hańczy Prezes 

2. 
Stowarzyszenie Przedsiębiorczość i 

Rozwój Sejneńszczyzny 
Skarbnik 

 

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. 
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(**) – 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. 
 

 

REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY 

Kod członka Rady Imię i nazwisko Sektor 

2 Dorota Winiewicz 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. Urząd Gminy Nowinka Pracodawca 

2. Zespół Szkół w Nowince Jednostka podległa 

3. Szkoła Podstawowa w Mońkiniach Jednostka podległa 

4. Szkoła Podstawowa w Olszance Jednostka podległa 

5. Gminy Ośrodek Kultury w Nowince Jednostka podległa 

6. Biblioteka Gminna w Nowince Jednostka podległa 

7. 
Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Nowince 
Jednostka podległa 

8. OSP Nowinka Jednostka dofinansowywana 

9. OSP Bryzgiel Jednostka dofinansowywana 

 

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 (**) 

1. Pracownicy UG Nowinka, GOPS Pracodawca 
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Nowinka, GOK Nowinka, 

Biblioteki Gminnej, Dyrektorzy 

szkół 

 

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. 
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REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY 

Kod członka Rady Imię i nazwisko Sektor 

3 Ewa Walicka-Grzyb 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. 
  

 

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. 
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REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY 

Kod członka Rady Imię i nazwisko Sektor 

4 Henryk Głowicki 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 (*) 

1. 

Wigierski Ośrodek Turystyczno-

Wypoczynkowy Głowicki SP.J Gawrych 

Ruda 39B 

Właściciel-

współwłaściciel 

 

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. 
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REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY 

Kod członka Rady Imię i nazwisko Sektor 

5 Iwona Topolska 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. 

Zakład Instalacji Elektrycznych i Robót 

ogólnobudowlanych J. Walicki Gawrych 

Ruda 84 16-402 Suwałki 

Działalność gospodarcza 

członka rodziny 

2. 
Agroturystyka Ateny Iwona Topolska 

Olszanka 59/2 16-303 Nowinka 
Właściciel 

 

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. 
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REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY 

Kod członka 

Rady 
Imię i nazwisko Sektor 

6 Marcin Hołubowicz 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 (*) 

1. 
Strumyk Marcin Hołubowicz 

Burdeniszki 1; 16-402 Suwałki 
Właściciel 

 

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. 
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REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY 

Kod członka 

Rady 
Imię i nazwisko Sektor 

7 Marek Tyczkowski 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 (*) 

1. 
Stacja Paliw Giby 72 B; 16-506 

Giby 
Pracownik 

2. 
Gospodarstwo Rolne Półkoty 22; 

16-500 Sejny 
Właściciel 

 

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. 
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REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY 

Kod członka 

Rady 
Imię i nazwisko Sektor 

8 Paweł Bogdanowicz 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. 

Agencja Promocyjno-Turystyczna 

Suwalszczyzna ul. Kościuszki 52 

Suwałki 

Właściciel 

2. 
Biuro Podróży Awangarda S.C. 

Lityńskiego 4 Suwałki 
Wspólnik 

 

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. 
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REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY 

Kod członka Rady Imię i nazwisko Sektor 

9 Robert Szczęsny 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 (*) 

1. 

Agro-Domostwo Robert Szczęsny 

SP z o.o. Krzywe 42 A 16-402 

Suwałki 

Właściciel 

 

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. 
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REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY 

Kod członka Rady Imię i nazwisko Sektor 

10 Teresa Bernatowicz 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 (*) 

1. 
  

 

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 (***) 

1. 

BAR- STACJA LPG 

TERESA 

BERNATOWICZ 

SKUSTELE 11 16-

503 KRASNOPOL 

TERESA 

Modernizacja Baru w 

Skustelach, poprawa 

jakości świadczonych 

usług 

2016-12-05 

15:10 
Właściciel 

 
(*) – 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. 
  



Numer naboru: II/EFRROW/2016 

Przedsięwzięcie: Przedsięwzięcie 9 - Wsparcie procesu powstawania i rozwoju 

podmiotów sektora MSP 

 

REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY 

Kod członka Rady Imię i nazwisko Sektor 

11 Tomasz Naruszewicz 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. Urząd Gminy Bakałarzewo Pracodawca 

2. 
Gminna Biblioteka Publiczna w 

Bakałarzewie 
Jednostka podległa 

3. Zespół Szkół w Bakałarzewie Jednostka podległa 

 

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 (**) 

1. 

Pracownicy Urzędu Gminy w 

Bakałarzewie, GOPS, GBP, 

Dyrektorzy szkół 

Pracodawca 

 

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. 
  



Numer naboru: II/EFRROW/2016 

Przedsięwzięcie: Przedsięwzięcie 9 - Wsparcie procesu powstawania i rozwoju 

podmiotów sektora MSP 

 

REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY 

Kod członka 

Rady 
Imię i nazwisko Sektor 

12 Urszula Milewska 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 (**) 

1. Jednostka Wojskowa w Suwałkach Miejsce zatrudnienia męża 

 

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. 

  



Numer naboru: II/EFRROW/2016 

Przedsięwzięcie: Przedsięwzięcie 9 - Wsparcie procesu powstawania i rozwoju 

podmiotów sektora MSP 

 

REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY 

Kod członka Rady Imię i nazwisko Sektor 

13 Wiesław Anielak 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. 

Podlaski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Szepietowie 

Szepietowo-Wawrzyńce 64; 18-210 

Szepietowo 

Kierownik Powiatowego Zespółu 

Doradztwa Rolniczego w 

Suwałkach 

 

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. 

  



Numer naboru: II/EFRROW/2016 

Przedsięwzięcie: Przedsięwzięcie 9 - Wsparcie procesu powstawania i rozwoju 

podmiotów sektora MSP 

 

REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY 

Kod członka Rady Imię i nazwisko Sektor 

14 Witold Liszkowski 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. Gmina Puńsk Wójt Gminy Puńsk 

 

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 (**) 

1. 
Litewskie Stowarzyszenie Kultury 

Etnicznej w Polsce 
Członek 

2. Stowarzyszenie Litwinów w Polsce Członek 

3. 
Stowarzyszenie Samorządów Ziemi 

Sejneńskiej 
Członek 

4. 
Związek Gmin Wiejskich 

Województwa Podlaskiego 
Członek Zarządu 

5. 
  

 

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. 



Numer naboru: II/EFRROW/2016 

Przedsięwzięcie: Przedsięwzięcie 9 - Wsparcie procesu powstawania i rozwoju 

podmiotów sektora MSP 

 
(**) – 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. 
 

 

REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY 

Kod członka Rady Imię i nazwisko Sektor 

15 Zenon Wasilewski 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. 
Spółdzielnia mieszkaniowa w 

Filipowie 

Prezes Spółdzielni 

Mieszkaniowej 

 

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 (**) 

1. 
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju 

Gminy Filipów 
Członek Zarządu 

 

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. 
 


