
REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY  

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

NA RZECZ ROZWOJU GMIN POWIATU LUBELSKIEGO 
 

Lp. Imię  Nazwisko  

sektor  

Określenie grupy interesu 

władza publiczna - osoby 

powiązane z JSFP 

 

przedsiębiorcy z 

branży 

gastronomicznej 

 

ochotnicze straże 

pożarne 

publiczny gospodarczy społeczny służbowo społecznie 

1  Daria  Studzian   x      X  

2  Krzysztof Gałat  x      X   

3  Ewa  Rębecka  x       

4  Jerzy  Paradziński  x        

5 Mariusz  Robak   x x    

6 Mirosław  Żydek x   x   x 

7 Elżbieta  Lotko   x     

8 Barbara  Zdybel x   x   x 

9 Dorota  Dobrzyńska x   x   x 

10 Teodora  Zaręba x   x   x 

11 Jacek Smagała   x     

12 Marcin  Pastuszak   x x    

13 Michał Wylaź   x     

14 Marcin  Dobek   x    x 

15 Ulesława Lübek   x  x   

 

 

 



Grupy interesu określamy następująco: 

I.  władza publiczna - osoby powiązane z JSFP – osoby pełniące funkcje kierownicze (wójt, zastępca wójta) lub pełniące funkcje radnego, sołtysa  

II. przedsiębiorcy z branży gastronomicznej – do tej grupy zaliczono osoby, które wśród kodów PKD prowadzonych działalności gospodarczych posiadajć kod 

56.21.Z – przygotowywanie i dostarczanie żywności do odbiorców zewnętrznych (katering). 

III. członkowie zarządów ochotniczych straży pożarnych (Zarząd OSP, Zarząd Gminnego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Zarząd Powiatowego 

Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Zarząd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP) 

 

Zgodnie z Wytycznymi MRIRW nr 9/2/2021 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania w związku z koniecznością weryfikacji 

osobowych i kapitałowych członków Rady LGD z wnioskodawcami pracownicy Biura LGD dokonali analizy, czy występują powiązania osobowe lub kapitałowe z 

Wnioskodawcą przy użyciu bazy danych osobowych CEiDG oraz Rejestr.io. Ślad rewizyjny w postaci weryfikacji powiązań znajduje się w rejestrze interesów Rady. Na 

podstawie analizy powiązań nie wskazano konieczności wyłączenia z oceny wniosków członków Rady LGD. Ponadto Członkowie Rady LGD złożyli oświadczenia dotyczące 

przynależności do poszczególnych sektorów i grup interesu oraz oświadczenia dotyczące powiązań z wnioskodawcami. Zarówno weryfikacja powiązań przez pracowników 

Biura LGD jak i składanie oświadczeń przez członków Rady LGD miały miejsce podczas pierwszego zebrania Rady LGD w sprawie wniosków złożonych w ramach I/2022 

naboru, w dniu 5 kwietnia br. (zebranie Rady LGD dot. wyboru Zespołów Oceniających). Przed Zebraniem Rady LGD dotyczącym zatwierdzenia oceny wniosków (tj. 26 

kwietnia 2022r.) pracownicy Biura LGD ponownie zweryfikowali powiązania osobowe i kapitałowe członków Rady z wnioskodawcami. Weryfikacja ta została odnotowana na 

wydrukach z baz danych osobowych przygotowanych w dn. 5.04.2022r. 

 

Podczas głosowania nad wyborem projektów złożonych w ramach I/2022 naboru wniosków w głosowaniu uczestniczyło 9 osób, co stanowiło niezbędne quorum. Skład 

Rady podczas głosowań spełniał również wymogi  art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 
interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co naj-
mniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym.  

 

 

 

 

 



Skład Rady oraz procentowy udział przedstawicieli poszczególnych sektorów oraz grup interesu w głosowaniach podczas posiedzenia, które odbyło się w 

dn. 26 kwietnia br. przedstawia poniższa tabela. 

Lp. Imię  Nazwisko  

sektor  

Określenie grupy interesu 

władza publiczna - osoby 

powiązane z JSFP 

 

przedsiębiorcy z 

branży 

gastronomicznej 

 

ochotnicze straże 

pożarne 

publiczny gospodarczy społeczny służbowo społecznie 

1  Daria  Studzian   X      X  

2  Krzysztof Gałat  X      X   

3  Ewa  Rębecka  X       

4 Mirosław  Żydek X   X   X 

5 Elżbieta  Lotko   X     

6 Dorota  Dobrzyńska X   X   X 

7 Teodora  Zaręba X   X   X 

8 Jacek Smagała   X     

9 Ulesława Lübek   X  X   

Liczba osób 

głosujących 
9 3(33,33%) 3(33,33%) 3(33,33%) 4(44,45%) 

2(22,22%) 3(33,33%) 

 


