
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA 

RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI 

ODBYTEGO W DNIU 18 KWIETNIA 2019 R. 

 

Ad. 1 i 2 

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński otworzył o godzinie 10.00 Przewodniczący Rady 

Pan Krzysztof Mata, który powitał zebranych. Przewodniczący Rady stwierdził obecność następujących 

członków Rady: 

1. Izabela Gargała 

2. Justyna Kręcik 

3. Jacek Perkowski 

4. Piotr Skłodowski 

5. Łukasz Strzałkowski 

6. Krzysztof Mata 

7. Dariusz Skrzydlewski 

8. Ireneusz Kamiński 

9. Sebastian Stefaniak 

10. Janusz Klenczon 

 

czyli 10 z 10 członków Rady LGD. Prawomocność posiedzenia wymaga obecności co najmniej 50% składu Rady, 

z czego żadna grupa interesu nie posiada więcej niż 49% prawa głosu. W podejmowaniu decyzji dotyczących 

wyboru operacji co najmniej 50% głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi. Lista 

obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Ad. 3 

Przewodniczący Rady Krzysztof Mata zaproponował zebranym następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji. 

3. Przyjęcie porządku obrad.  

4. Prezentacja poszczególnych wniosków o dofinansowanie. 

5. Złożenie przez Członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego 

wniosku. 

6. Wyłączenie Członków Rady z dokonywania wyboru operacji. 

7 Dyskusja nad wnioskiem. 



8. Wypełnienie kart weryfikacji wstępnej oraz przedstawienie wyników oceny operacji przez 

Przewodniczącego Rady. 

9. Wypełnienie kart za zgodność z Programem oraz przedstawienie wyników oceny operacji przez 

Przewodniczącego Rady. 

10. Głosowanie przez wypełnienie karty za zgodność z LSR oraz przedstawienie wyników oceny operacji 

przez Przewodniczącego Rady. 

11. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru. 

12.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o 

przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR. 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o 

przyznanie pomocy oraz nie zgodnych z LSR. 

14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania. 

15. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji niewybranych do dofinansowania. 

16. Podjęcie uchwał o wybraniu operacji do dofinansowania. 

17. Podjęcie uchwał o nie wybraniu operacji do dofinansowania. 

18. Wolne wnioski i zapytania.  

19. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady. 

20. Zamknięcie posiedzenia. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 4 - 11 

Do biura LGD w ramach ogłoszenia nie wpłynęły wnioski po terminie ani w innym miejscu niż podany w 

ogłoszeniu, ani wnioski, w których nie wskazano adresu Wnioskodawcy i nie ma możliwości ustalenia tego adresu. 

 

W ramach 12 naborów wpłynęło 39 wniosków. W ramach naboru nr 3/2019 jeden ze złożonych wniosków na 

prośbę wnioskodawcy został wycofany przed oceną Rady. 

 

Na posiedzeniu dokonano oceny następujących wniosków:  

 

Nabór nr 1/2019 

 

- Numer wniosku: 23/N1/2019; wnioskodawca: Fundacja eBiznes Club ; tytuł operacji: Promocja sfer działalności 

gospodarczej na terenie LGD ZZ szansą na przyciągnięcie nowych inwestorów.; nr identyfikacyjny: 065604131. W głosowaniu 

stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. 

Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna 

z LSR oraz z Programem.  

Ustalona kwota wsparcia: 50 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 13 punktów. 

 



- Numer wniosku: 31/N1/2019; wnioskodawca: " Młodzi dla rozwoju - EMKA" ; tytuł operacji: Wiatr w żagle rozwoju 

gospodarczego Zalewu Zegrzyńskiego.; nr identyfikacyjny: 075162054. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum 

oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności 

operacji z LSR, Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 50 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 12 punktów. 

 

- Numer wniosku: 29/N1/2019; wnioskodawca: Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie ; tytuł operacji: Na styku ujścia rzek 

Narwi i Bugu – przygotowanie oferty gospodarczej produktów i usług lokalnych z obszaru LGD Zalewu Zegrzyńskiego ; nr 

identyfikacyjny: 064023603. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek 

przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z 

Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 50 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 11 punktów. 

 

Nabór nr 2/2019 

- Numer wniosku: 18/N2/2019; wnioskodawca: Gmina Wieliszew ; tytuł operacji: Nowa forma informacji - medium 

internetowe; nr identyfikacyjny: 063214031. Z oceny operacji, na własną prośbę, wyłączył się Pan Dariusz Skrzydlewski. 

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie 

weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, 

iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 31 815,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 15 punktów. 

- Numer wniosku: 28/N2/2019; wnioskodawca: Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie ; tytuł operacji: Pętla Rowerowa Wokół 

Zalewu Zegrzyńskiego – Rozwój zintegrowanego produktu (w tym ich zintegrowana promocja) w oparciu o ofertę gospodarczą 

produktów i usług lokalnych z obszaru LGD Zalewu Zegrzyńskiego ; nr identyfikacyjny: 064023603. W głosowaniu 

stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. 

Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna 

z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 50 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 15 punktów. 

- Numer wniosku: 19/N2/2019; wnioskodawca: Gmina Jabłonna ; tytuł operacji: Budowanie produktów turystycznych Gminy 

Jabłonna.; nr identyfikacyjny: 062986940. Z oceny operacji, na własną prośbę, wyłączyła się Pani Justyna Kręcik. W 

głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie 

weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, 

iż operacja jest zgodna z LSR w tym zgodności z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 31 815,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 14 punktów. 

Nabór nr 3/2019 

- Numer wniosku: 4/N3/2019; wnioskodawca: Kaszuba Mateusz; tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej w 

zakresie wykonywania usług geodezyjnych szansą na promocję i rozwój produktów turystycznych na obszarze LGD Zalew 

Zegrzyński.; nr identyfikacyjny: 075083752. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane 



parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty 

oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 50 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 17 punktów. 

- Numer wniosku: 3/N3/2019; wnioskodawca: JAŹWIEC ŁUKASZ; tytuł operacji: ZAKUP ŚRODKÓW TECHNICZNYCH 

DO PRODUKCJI I REALIZACJI FILMÓW, W TYM FILMÓW REKLAMOWYCH I PROMOCYJNYCH 

ADRESOWANYCH DO PODMIOTÓW BRANŻY TURYSTYCZNEJ OPERUJĄCYCH NA OBSZARZE LGD ZALEW 

ZEGRZYŃSKI; nr identyfikacyjny: 075054371. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały 

zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z 

LSR, Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 50 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 14 punktów. 

- Numer wniosku: 38/N3/2019; wnioskodawca: Choroś Adam; tytuł operacji: Budowa odkrytego kortu do Padla.; nr 

identyfikacyjny: 075172131. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek 

przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z 

Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 50 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 14 punktów. 

- Numer wniosku: 11/N3/2019; wnioskodawca: KRUSZEWSKI GRZEGORZ; tytuł operacji: Utworzenie nowego 

przedsiębiorstwa w zakresie wykonywania usług INSTALACJE SANITARNE ORAZ USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE; 

nr identyfikacyjny: 075091922. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. 

Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny 

operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 50 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 13 punktów. 

- Numer wniosku: 33/N3/2019; wnioskodawca: Kowalski Sebastian; tytuł operacji: Całoroczna wypożyczalnia sprzętu 

rekreacyjnego nad Narwią ; nr identyfikacyjny: 075164191. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały 

zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z 

LSR, Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz  z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 50 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 11 punktów. 

Nabór nr 4/2019 

 

- Numer wniosku: 27/N4/2019; wnioskodawca: Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie; tytuł operacji: Żywe 

Muzeum Historii Dwóch Rzek; nr identyfikacyjny: 064023603. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane 

kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie 

Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z 

LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 100 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 21 punktów. 

 



 

- Numer wniosku: 20/N4/2019; wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury i Sportu; tytuł operacji: Budowa 

infrastruktury wędkarskiej i rekreacyjnej oraz promocja dziedzictwa rybackiego w Gminie Jabłonna; nr 

identyfikacyjny: 063989735. Z oceny operacji, na własną prośbę, wyłączyła się Pani Justyna Kręcik. W 

głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł 

pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z 

Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 100 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 18 punktów. 

- Numer wniosku: 32/N4/2019; wnioskodawca: LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA "PRZYSTAŃ 

W SERCU MAZOWSZA" ; tytuł operacji: Zakochaj się w Jeziorze Zegrzyńskim - promocja regionu Zalewu 

Zegrzyńskiego poprzez jego dziedzictwo kulturowe związane z rybactwem, historią i regionalną kuchnią oraz 

walory naturalne i ofertę turystyczną; nr identyfikacyjny: . W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum 

oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny 

zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z 

Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 52 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 18 punktów. 

- Numer wniosku: 34/N4/2019; wnioskodawca: CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU; 

tytuł operacji: Wspieranie lokalnych tradycji muzycznych – Uczczenie rybackich tradycji na budynku CKiCz w 

Serocku oraz adaptacja akustyczna i wyposażenie sali muzycznej; nr identyfikacyjny: 072454780. W głosowaniu 

stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie 

weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z Programem 

stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 99 871,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 18 punktów. 

- Numer wniosku: 34/N4/2019; wnioskodawca: CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU; 

tytuł operacji: Wspieranie lokalnych tradycji muzycznych – Uczczenie rybackich tradycji na budynku CKiCz w 

Serocku oraz adaptacja akustyczna i wyposażenie sali muzycznej; nr identyfikacyjny: 072454780. W głosowaniu 

stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie 

weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z Programem 

stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem. 

Rada LGD ustaliła kwotę wsparcia z 99 871,88 zł na 99 871,00 zł. 

Zmiana kwoty wynikła z zaokrąglenia wnioskowanej kwoty wsparcia do pełnych złotych. 

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 18 punktów. 

Nabór nr 5/2019 

- Numer wniosku: 30/N5/2019; wnioskodawca: level-up tennis Piotr Rozmus ; tytuł operacji: Budowa odkrytego kortu do 

Padla; nr identyfikacyjny: 075171822. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. 

Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny 

operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 25 000,00 zł.  



W wyniku oceny wniosek otrzymał: 15 punktów. 

- Numer wniosku: 37/N5/2019; wnioskodawca: Green Tree Karol Kluczkowski ; tytuł operacji: Zielona okolica; nr 

identyfikacyjny: 075168526. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek 

przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z 

Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 25 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 12 punktów. 

Nabór nr 6/2019 

- Numer wniosku: 8/N6/2019; wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzeszewie ; tytuł operacji: Aktywizacja i 

integracja społeczna mieszkańców dzięki nabyciu wyposażenia i zagospodarowaniu przestrzeni przy OSP Skrzeszew; nr 

identyfikacyjny: 075141603. Z oceny operacji, na własną prośbę, wyłączył się Pan Dariusz Skrzydlewski. W głosowaniu 

stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. 

Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna 

z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 50 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 18 punktów. 

- Numer wniosku: 21/N6/2019; wnioskodawca: Miasto i Gmina Serock ; tytuł operacji: Rozwój społeczny na terenie Lokalnej 

Grupy Działania Zalew Zegrzyński, dzięki utworzeniu Sekcji Wioślarskiej; nr identyfikacyjny: 063106024. W głosowaniu 

stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. 

Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna 

z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 31 815,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 18 punktów. 

- Numer wniosku: 17/N6/2019; wnioskodawca: Gmina Wieliszew ; tytuł operacji: Budowa placu zabaw na skwerze w 

Olszewnicy Starej; nr identyfikacyjny: 063214031. Z oceny operacji, na własną prośbę, wyłączył się Pan Dariusz 

Skrzydlewski. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł 

pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z Programem 

stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 31 815,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 15 punktów. 

- Numer wniosku: 26/N6/2019; wnioskodawca: Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie ; tytuł operacji: Razem poznajemy 

lokalne zwyczaje kulinarne i gotujemy ; nr identyfikacyjny: 064023603. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum 

oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną.  

Ustalona kwota wsparcia: 50 000,00 zł. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z 

Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.  

Ustalona kwota wsparcia: 50 000,00 zł. 

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 13 punktów. 

Nabór nr 7/2019 

- Numer wniosku: 5/N7/2019; wnioskodawca: Miasto i Gmina Serock ; tytuł operacji: "Serock i okolice w świetle dawnych 

dokumentów i fotografii" ; nr identyfikacyjny: 063106024. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały 



zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karta oceny zgodności operacji z 

LSR, Karta oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR w tym zgodności z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 31 815,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 16 punktów. 

- Numer wniosku: 35/N7/2019; wnioskodawca: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku ; tytuł operacji: "Artystyczna 

binduga czyli flisacy, wianki, dłubanki i kwiat paproci"; nr identyfikacyjny: 072454780. W głosowaniu stwierdzono, iż jest 

wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karta 

oceny zgodności operacji z LSR, Karta oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR w tym 

zgodności z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 31 815,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 15 punktów. 

- Numer wniosku: 9/N7/2019; wnioskodawca: Ośrodek Kultury w Wieliszewie ; tytuł operacji: Ogólnopolskie Spotkania 

Taneczne – MAZUR 2020; nr identyfikacyjny: 063989323.  Z oceny operacji, na własną prośbę, wyłączył się Pan Dariusz 

Skrzydlewski. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł 

pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z Programem 

stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 31 815,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 13 punktów. 

- Numer wniosku: 39/N7/2019; wnioskodawca: Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie ; tytuł operacji: Dziedzictwo lokalne 

Skansenu w Kuligowie dostępne dla wszystkich. ; nr identyfikacyjny: 064023603. W głosowaniu stwierdzono, iż jest 

wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty 

oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z 

Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 50 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 13 punktów. 

Nabór nr 8/2019 

- Numer wniosku: 36/N8/2019; wnioskodawca: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku ; tytuł operacji: "Pracownia Sztuk 

Wszelkich"; nr identyfikacyjny: 072454780. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane 

parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty 

oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 31 815,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 14 punktów. 

- Numer wniosku: 15/N8/2019; wnioskodawca: Gmina Somianka ; tytuł operacji: „Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej 

gminy Somianka” ; nr identyfikacyjny: 062541506. Z oceny operacji, na własną prośbę, wyłączyła się Pani Izabela 

Gargała. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł 

pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z Programem 

stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 31 815,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 13 punktów. 

Nabór nr 9/2019 



- Numer wniosku: 16/N9/2019; wnioskodawca: Klimek Eliza; tytuł operacji: Rodzinny Eko Zakątek.; nr identyfikacyjny: 

075102763. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł 

pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z Programem 

stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 100 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 18 punktów. 

Nabór nr 10/2019 

- Numer wniosku: 1/N10/2019; wnioskodawca: PHU IWON BOŻENA WIŚNIEWSKA ; tytuł operacji: Gabinet rehabilitacji.; 

nr identyfikacyjny: 065924676. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. 

Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny 

operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 200 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 24 punkty. 

- Numer wniosku: 12/N10/2019; wnioskodawca: Pan Tadeusz s.c. Marzena i Tadeusz Szmurło ; tytuł operacji: Wykorzystanie 

potencjału osób wykluczonych społecznie poprzez rozwój firmy Pan Tadeusz s.c. Marzena i Tadeusz Szmurło; nr 

identyfikacyjny: . W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł 

pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z Programem 

stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 200 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 24 punkty. 

- Numer wniosku: 7/N10/2019; wnioskodawca: "BTC KORPORACJA" Paweł Zbysiński ; tytuł operacji: Wykorzystanie 

potencjału osób wykluczonych społecznie poprzez rozwój firmy BTC KORPORACJA PAWEŁ ZBYSIŃSKI, dzięki 

stworzeniu innowacyjnej myszki komputerowej oraz zatrudnieniu osób należących do grup defaworyzowanych.; nr 

identyfikacyjny: 075092192. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek 

przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z 

Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 200 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 21 punktów. 

Nabór nr 11/2019 

- Numer wniosku: 13/N11/2019; wnioskodawca: GMINNY OŚRODEK KULTURY; tytuł operacji: 

Międzypokoleniowy musical w Gminnym Ośrodku Kultury; nr identyfikacyjny: 068262432. W głosowaniu 

stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie 

weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z Programem 

stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 31 815,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 15 punktów. 

- Numer wniosku: 6/N11/2019; wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce ; tytuł operacji: Kreacje 

kulturalne- nadbużańska awangarda; nr identyfikacyjny: 063260845. W głosowaniu stwierdzono, iż jest 

wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na 

podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest 

zgodna z LSR oraz z Programem. 



Ustalona kwota wsparcia: 31 815,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 14 punktów. 

- Numer wniosku: 10/N11/2019; wnioskodawca: Gmina Wieliszew ; tytuł operacji: Spotkania z kulturą; nr 

identyfikacyjny: 063214031. Z oceny operacji, na własną prośbę, wyłączył się Pan Dariusz Skrzydlewski. W 

głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł 

pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z 

Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 31 815,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 14 punktów. 

- Numer wniosku: 14/N11/2019; wnioskodawca: Gmina Somianka ; tytuł operacji: „Promocja grup 

defaworyzowanych - szansą na rozwój mieszkańców Gminy Somianka”; nr identyfikacyjny: 062541506. Z oceny 

operacji, na własną prośbę, wyłączyła się Pani Izabela Gargała. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane 

kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie 

Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z 

LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 31 815,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 14 punktów. 

Nabór nr 12/2019 

- Numer wniosku: 25/N12/2019; wnioskodawca: Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie ; tytuł operacji: Nasz Bug - Rzeka 

Życia; nr identyfikacyjny: 064023603. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. 

Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny 

operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 50 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 19 punktów. 

 

- Numer wniosku: 24/N12/2019; wnioskodawca: Powiat Wołomiński ; tytuł operacji: Klimat się zmienia - myślę więc działam; 

nr identyfikacyjny: 065352140. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. 

Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny 

operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 31 815,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 18 punktów. 

 

- Numer wniosku: 22/N12/2019; wnioskodawca: Fundacja eBiznes Club ; tytuł operacji: Rozwój Społeczny na terenie Lokalnej 

Grupy Działania Zalew Zegrzyński, dzięki innowacyjnej formie zbierania odpadów oraz integracji mieszkańców LSR.; nr 

identyfikacyjny: 065604131. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek 

przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, Karty oceny operacji z 

Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 50 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 16 punktów. 

Ad. 12 – 17 

Na posiedzeniu poddano pod głosowanie następujące Uchwały: 



 

UCHWAŁY 

Nabór nr 1/2019 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N1/4/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków  

o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach podddziałania ’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014 - 2020 dla naboru 1/2019 w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.1. Dobra promocja dźwignią rozwoju. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę Nr N1/5/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach 

podddziałania ’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla naboru 1/2019  

w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.1. Dobra promocja dźwignią rozwoju. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N1/1/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 

23/N1/2019; wnioskodawca: Fundacja eBiznes Club ; tytuł operacji: Promocja sfer działalności gospodarczej na 

terenie LGD ZZ szansą na przyciągnięcie nowych inwestorów.; nr identyfikacyjny: 065604131. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N1/2/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 

31/N1/2019; wnioskodawca: " Młodzi dla rozwoju - EMKA" ; tytuł operacji: Wiatr w żagle rozwoju 

gospodarczego Zalewu Zegrzyńskiego.; nr identyfikacyjny: 075162054. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N1/3/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 

29/N1/2019; wnioskodawca: Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie ; tytuł operacji: Na styku ujścia rzek Narwi i 

Bugu – przygotowanie oferty gospodarczej produktów i usług lokalnych z obszaru LGD Zalewu Zegrzyńskiego ; 

nr identyfikacyjny: 064023603. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Nabór nr 2/2019 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 



- Uchwałę Nr N2/4/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o 

przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach podddziałania ’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014 - 2020 dla naboru 2/2019 w zakresie przedsięwzięcia: 1.4.1 Marka dla Zalewu. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę Nr N2/5/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach 

podddziałania ’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla naboru 2/2019  

w zakresie przedsięwzięcia: 1.4.1 Marka dla Zalewu. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N2/1/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 18/N2/2019; 

wnioskodawca: Gmina Wieliszew ; tytuł operacji: Nowa forma informacji - medium internetowe; nr identyfikacyjny: 

063214031. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N2/2/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 28/N2/2019; 

wnioskodawca: Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie ; tytuł operacji: Pętla Rowerowa Wokół Zalewu Zegrzyńskiego – 

Rozwój zintegrowanego produktu (w tym ich zintegrowana promocja) w oparciu o ofertę gospodarczą produktów i usług 

lokalnych z obszaru LGD Zalewu Zegrzyńskiego ; nr identyfikacyjny: 064023603. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N2/3/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 19/N2/2019; 

wnioskodawca: Gmina Jabłonna ; tytuł operacji: Budowanie produktów turystycznych Gminy Jabłonna.; nr identyfikacyjny: 

062986940. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Nabór nr 3/2019 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N3/6/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków  

o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach podddziałania ’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014 - 2020 dla naboru 3/2019 w zakresie przedsięwzięcia: 1.4.1 Marka dla Zalewu. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 



- Uchwałę Nr N3/7/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach 

podddziałania ’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla naboru 3/2019  

w zakresie przedsięwzięcia: 1.4.1 Marka dla Zalewu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N3/1/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 4/N3/2019; 

wnioskodawca: Kaszuba Mateusz; tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług 

geodezyjnych szansą na promocję i rozwój produktów turystycznych na obszarze LGD Zalew Zegrzyński.; nr 

identyfikacyjny: 075083752. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N3/2/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 3/N3/2019; 

wnioskodawca: JAŹWIEC ŁUKASZ; tytuł operacji: ZAKUP ŚRODKÓW TECHNICZNYCH DO PRODUKCJI I 

REALIZACJI FILMÓW, W TYM FILMÓW REKLAMOWYCH I PROMOCYJNYCH ADRESOWANYCH DO 

PODMIOTÓW BRANŻY TURYSTYCZNEJ OPERUJĄCYCH NA OBSZARZE LGD ZALEW ZEGRZYŃSKI; nr 

identyfikacyjny: 075054371. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N3/3/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 38/N3/2019; 

wnioskodawca: Choroś Adam; tytuł operacji: Budowa odkrytego kortu do Padla.; nr identyfikacyjny: 075172131. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N3/4/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 11/N3/2019; 

wnioskodawca: KRUSZEWSKI GRZEGORZ; tytuł operacji: Utworzenie nowego przedsiębiorstwa w zakresie wykonywania 

usług INSTALACJE SANITARNE ORAZ USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE; nr identyfikacyjny: 075091922. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N3/5/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 33/N3/2019; 

wnioskodawca: Kowalski Sebastian; tytuł operacji: Całoroczna wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego nad Narwią ; nr 

identyfikacyjny: 075164191. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Nabór nr 4/2019 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N4/5/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy 

oraz zgodnych z LSR w ramach podddziałania ’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 



kierowanego przez społeczność’’ objętego Priorytetem 4. Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 - 2020 

dla naboru 4/2019 w zakresie przedsięwzięcia 2.3.1 Zalew rybactwem stoi. 

 Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

- Uchwałę Nr N4/6/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach podddziałania 

’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego 

Priorytetem 4. Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 - 2020 dla naboru 4/2019 w zakresie 

przedsięwzięcia 2.3.1 Zalew rybactwem stoi.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N4/1/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 27/N4/2019; 

wnioskodawca: Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie; tytuł operacji: Żywe Muzeum Historii Dwóch Rzek; nr 

identyfikacyjny: 064023603. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N4/2/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 20/N4/2019; 

wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury i Sportu; tytuł operacji: Budowa infrastruktury wędkarskiej i rekreacyjnej oraz 

promocja dziedzictwa rybackiego w Gminie Jabłonna; nr identyfikacyjny: 063989735. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N4/3/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 32/N4/2019; 

wnioskodawca: LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA "PRZYSTAŃ W SERCU MAZOWSZA" ; tytuł operacji: 

Zakochaj się w Jeziorze Zegrzyńskim - promocja regionu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez jego dziedzictwo kulturowe 

związane z rybactwem, historią i regionalną kuchnią oraz walory naturalne i ofertę turystyczną; nr identyfikacyjny: . 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N4/4/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 34/N4/2019; 

wnioskodawca: CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU; tytuł operacji: Wspieranie lokalnych tradycji 

muzycznych – Uczczenie rybackich tradycji na budynku CKiCz w Serocku oraz adaptacja akustyczna i wyposażenie sali 

muzycznej; nr identyfikacyjny: 072454780. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Nabór nr 5/2019 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N5/3/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy 

oraz zgodnych z LSR w ramach podddziałania ’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla naboru 5/2019 

w zakresie przedsięwzięcia: 3.1.1 W jedności siła i ... mądrość.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 



 - Uchwałę Nr N5/4/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach podddziałania 

’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla naboru 5/2019 w zakresie przedsięwzięcia: 3.1.1 W 

jedności siła i ... mądrość. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N5/1/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 30/N5/2019; 

wnioskodawca: level-up tennis Piotr Rozmus ; tytuł operacji: Budowa odkrytego kortu do Padla; nr identyfikacyjny: 

075171822. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N5/2/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 37/N5/2019; 

wnioskodawca: Green Tree Karol Kluczkowski ; tytuł operacji: Zielona okolica; nr identyfikacyjny: 075168526. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

Nabór nr 6/2019 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N6/5/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy 

oraz zgodnych z LSR w ramach podddziałania ’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla naboru 6/2019 

w zakresie przedsięwzięcia: 3.2.1 Więcej niż „sypialnia”. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 - Uchwałę Nr N6/6/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach podddziałania 

’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla naboru 6/2019 w zakresie przedsięwzięcia: 3.2.1 Więcej 

niż „sypialnia”. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N6/1/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 8/N6/2019; 

wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzeszewie ; tytuł operacji: Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców 

dzięki nabyciu wyposażenia i zagospodarowaniu przestrzeni przy OSP Skrzeszew; nr identyfikacyjny: 075141603. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N6/2/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 21/N6/2019; 

wnioskodawca: Miasto i Gmina Serock ; tytuł operacji: Rozwój społeczny na terenie Lokalnej Grupy Działania Zalew 

Zegrzyński, dzięki utworzeniu Sekcji Wioślarskiej; nr identyfikacyjny: 063106024. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 



- Uchwałę nr N6/3/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 17/N6/2019; 

wnioskodawca: Gmina Wieliszew ; tytuł operacji: Budowa placu zabaw na skwerze w Olszewnicy Starej; nr identyfikacyjny: 

063214031. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N6/4/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 26/N6/2019; 

wnioskodawca: Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie ; tytuł operacji: Razem poznajemy lokalne zwyczaje kulinarne i 

gotujemy ; nr identyfikacyjny: 064023603. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Nabór nr 7/2019 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N7/5/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy 

oraz zgodnych z LSR w ramach podddziałania ’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla naboru 7/2019 

w zakresie przedsięwzięcia: 3.3.1 Kultura czyni człowieka, historia tworzy naród. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 - Uchwałę Nr N7/6/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach podddziałania 

’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla naboru 7/2019 w zakresie przedsięwzięcia: 3.3.1 Kultura 

czyni człowieka, historia tworzy naród.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N7/1/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 5/N7/2019; 

wnioskodawca: Miasto i Gmina Serock ; tytuł operacji: "Serock i okolice w świetle dawnych dokumentów i fotografii" ; nr 

identyfikacyjny: 063106024. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N7/2/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 35/N7/2019; 

wnioskodawca: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku ; tytuł operacji: "Artystyczna binduga czyli flisacy, wianki, 

dłubanki i kwiat paproci"; nr identyfikacyjny: 072454780. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N7/3/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 9/N7/2019; 

wnioskodawca: Ośrodek Kultury w Wieliszewie ; tytuł operacji: Ogólnopolskie Spotkania Taneczne – MAZUR 2020; nr 

identyfikacyjny: 063989323. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 



- Uchwałę nr N7/4/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 39/N7/2019; 

wnioskodawca: Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie ; tytuł operacji: Dziedzictwo lokalne Skansenu w Kuligowie dostępne 

dla wszystkich. ; nr identyfikacyjny: 064023603. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Nabór nr 8/2019 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N8/3/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy 

oraz zgodnych z LSR w ramach podddziałania ’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla naboru 8/2019 

w zakresie przedsięwzięcia: 3.4.1 Klucz do potęgi. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 - Uchwałę Nr N8/4/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach podddziałania 

’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla naboru 8/2019 w zakresie przedsięwzięcia: 3.4.1 Klucz do 

potęgi.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N8/1/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 36/N8/2019; 

wnioskodawca: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku ; tytuł operacji: "Pracownia Sztuk Wszelkich"; nr 

identyfikacyjny: 072454780. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N8/2/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 15/N8/2019; 

wnioskodawca: Gmina Somianka ; tytuł operacji: „Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej gminy Somianka” ; nr 

identyfikacyjny: 062541506. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Nabór nr 9/2019 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N9/2/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy 

oraz zgodnych z LSR w ramach podddziałania ’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla naboru 9/2019 

w zakresie przedsięwzięcia: 3.5.1 Niewykorzystany potencjał. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 - Uchwałę Nr N9/3/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach podddziałania 

’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego 



Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla naboru 9/2019 w zakresie przedsięwzięcia: 3.5.1 

Niewykorzystany potencjał. 

- Uchwałę nr N9/1/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 16/N9/2019; wnioskodawca: Klimek Eliza; tytuł operacji: Rodzinny Eko Zakątek.; nr identyfikacyjny: 

075102763. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

Nabór nr 10/2019 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N10/4/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie 

pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach podddziałania ’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla 

naboru 10/2019 w zakresie przedsięwzięcia: 3.5.1 Niewykorzystany potencjał. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 - Uchwałę Nr N10/5/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach podddziałania 

’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla naboru 10/2019 w zakresie przedsięwzięcia: 3.5.1 

Niewykorzystany potencjał. 

- Uchwałę nr N10/1/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 

1/N10/2019; wnioskodawca: PHU IWON BOŻENA WIŚNIEWSKA ; tytuł operacji: Gabinet rehabilitacji.; nr 

identyfikacyjny: 065924676. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N10/2/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 

12/N10/2019; wnioskodawca: Pan Tadeusz s.c. Marzena i Tadeusz Szmurło ; tytuł operacji: Wykorzystanie 

potencjału osób wykluczonych społecznie poprzez rozwój firmy Pan Tadeusz s.c. Marzena i Tadeusz Szmurło; nr 

identyfikacyjny: . 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N10/3/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 

7/N10/2019; wnioskodawca: "BTC KORPORACJA" Paweł Zbysiński ; tytuł operacji: Wykorzystanie potencjału 

osób wykluczonych społecznie poprzez rozwój firmy BTC KORPORACJA PAWEŁ ZBYSIŃSKI, dzięki 

stworzeniu innowacyjnej myszki komputerowej oraz zatrudnieniu osób należących do grup defaworyzowanych.; 

nr identyfikacyjny: 075092192. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 



Nabór nr 11/2019 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N11/5/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie 

pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach podddziałania ’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla 

naboru 11/2019 w zakresie przedsięwzięcia: 3.5.2 Zalew empatii. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 - Uchwałę Nr N11/6/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach podddziałania 

’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla naboru 11/2019 w zakresie przedsięwzięcia: 3.5.2 Zalew 

empatii. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N11/1/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 

13/N11/2019; wnioskodawca: GMINNY OŚRODEK KULTURY; tytuł operacji: Międzypokoleniowy musical  

w Gminnym Ośrodku Kultury; nr identyfikacyjny: 068262432. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N11/2/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 

6/N11/2019; wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce ; tytuł operacji: Kreacje kulturalne- 

nadbużańska awangarda; nr identyfikacyjny: 063260845. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N11/3/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 

10/N11/2019; wnioskodawca: Gmina Wieliszew ; tytuł operacji: Spotkania z kulturą; nr identyfikacyjny: 

063214031. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N11/4/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 

14/N11/2019; wnioskodawca: Gmina Somianka ; tytuł operacji: „Promocja grup defaworyzowanych - szansą na 

rozwój mieszkańców Gminy Somianka”; nr identyfikacyjny: 062541506. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Nabór nr 12/2019 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 



- Uchwałę Nr N12/4/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie 

pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach podddziałania ’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla 

naboru 12/2019 w zakresie przedsięwzięcia: 4.1.1 Cogito ergo sum.. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 - Uchwałę Nr N12/5/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach podddziałania 

’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla naboru 12/2019 w zakresie przedsięwzięcia: 4.1.1 Cogito 

ergo sum. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N12/1/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 25/N12/2019; 

wnioskodawca: Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie ; tytuł operacji: Nasz Bug - Rzeka Życia ; nr identyfikacyjny: 

064023603. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N12/2/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 24/N12/2019; 

wnioskodawca: Powiat Wołomiński ; tytuł operacji: Klimat się zmienia - myślę więc działam; nr identyfikacyjny: 

065352140. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N12/3/2019 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 22/N12/2019; 

wnioskodawca: Fundacja eBiznes Club ; tytuł operacji: Rozwój Społeczny na terenie Lokalnej Grupy Działania Zalew 

Zegrzyński, dzięki innowacyjnej formie zbierania odpadów oraz integracji mieszkańców LSR.; nr identyfikacyjny: 

065604131. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad.  18 

Brak wolnych wniosków. 

Ad.  19 

Protokół z posiedzenia Rady został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 20  

Posiedzenie Rady zamknął 18 kwietnia br. o godzinie 15.30 jej Przewodniczący Pan Krzysztof Mata. 

 



Protokolant – Sekretarz Rady    Przewodniczący Rady 

    Łukasz Strzałkowski         Krzysztof Mata 

 

 

Załączniki do protokołu stanowią: 

1. Lista obecności członków Rady 

2. Uchwały dla naboru:   

 1/2019 od nr N1/1/2019 do nr N1/5/2019 

 2/2019 od nr N2/1/2019 do nr N2/5/2019 

 3/2019 od nr N3/1/2019 do nr N3/7/2019 

 4/2019 od nr N4/1/2019 do nr N4/6/2019 

 5/2019 od nr N5/1/2019 do nr N5/4/2019 

 6/2019 od nr N6/1/2019 do nr N6/6/2019 

 7/2019 od nr N7/1/2019 do nr N7/6/2019 

 8/2019 od nr N8/1/2019 do nr N8/4/2019 

 9/2019 od nr N9/1/2019 do nr N9/3/2019 

 10/2019 od nr N10/1/2019 do nr N10/5/2019 

 11/2019 od nr N11/1/2019 do nr N11/6/2019 

 12/2019 od nr N12/1/2019 do nr N12/5/2019 

 

 

 


