
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA 

RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI 

ODBYTEGO W DNIU 20 LIPCA 2017 R. 

Ad. 1 i 2 

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński otworzył o godzinie 9.00 Przewodniczący Rady 

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

Rady: 

1. Izabela Gargała 

2. Justyna Kręcik 

3. Janusz Klenczon 

4. Piotr Skłodowski 

5. Łukasz Strzałkowski 

6. Krzysztof Mata 

7. Dariusz Skrzydlewski 

8. Ireneusz Kamiński 

czyli 8 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. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady. 

19. Wolne wnioski i zapytania. 

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 naboru nr 2/2017, nr 5/2017, nr 6/2017 nie wpłynął żaden wniosek. 

 

Na posiedzeniu dokonano oceny następujących wniosków: 

 

Nabór nr 1/2017 

 

- Numer wniosku: 24/N1/2017; wnioskodawca: Powiat Wyszkowski; tytuł operacji: Powiatowe Centrum Promocji 

Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym; nr identyfikacyjny: 068691780. W głosowaniu 

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

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

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

Ustalona kwota wsparcia: 300 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 24 punktów. 

 

- Numer wniosku: 3/N1/2017; wnioskodawca: Gmina Radzymin; tytuł operacji: Budowa kompleksu 

rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słupnie; nr identyfikacyjny: 062612565. W głosowaniu 

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

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

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

Ustalona kwota wsparcia: 300 000,00 zł.  



 

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 21 punktów. 

 

- Numer wniosku: 18/N1/2017; wnioskodawca: Gmina Somianka; tytuł operacji: Budowa Rybackiego Centrum 

Rekreacyjno-Turystycznego w Jackowie Dolnym; 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 oraz Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z 

Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 300 000,00 zł.  

 

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 21 punktów. 

 

- Numer wniosku: 22/N1/2017; wnioskodawca: Gmina Wieliszew ; tytuł operacji: Rozwój niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej poprzez budowę wiejskiego domu kultury w miejscowości Olszewnica Stara w Gminie 

Wieliszew; 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 oraz Karty oceny 

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

 

Ustalona kwota wsparcia: 300 000,00 zł. 

  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 21 punktów. 

 

- Numer wniosku: 16/N1/2017; wnioskodawca: Powiat Wołomiński; tytuł operacji: Zagospodarowanie 

turystyczne na terenie Gmin Dąbrówka i Radzymin; 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 oraz Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, iż 

operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 300 000,00 zł.  

 

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 20 punktów. 

 

- Numer wniosku: 11/N1/2017; wnioskodawca: Gmina Nieporęt ; tytuł operacji: Budowa skateparku i siłowni 



zewnętrznej na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa; nr identyfikacyjny: 

071254301. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek 

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

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

Ustalona kwota wsparcia: 299 997,00 zł.  

 

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 19 punktów. 

 

- Numer wniosku: 12/N1/2017; wnioskodawca: Miasto i Gmina Serock; tytuł operacji: Teren rekreacyjny w 

miejscowości Stasi Las, gmina Serock; 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 oraz Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja 

jest zgodna z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 300 000,00 zł. 

  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 19 punktów. 

 

- Numer wniosku: 30/N1/2017; wnioskodawca: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku; tytuł operacji: Zakup 

obiektu infrastruktury w postaci zadaszenia scenicznego wraz z systemem nagłośnienia i oświetlenia na potrzeby 

upowszechniania i promocji kultury lokalnej wśród mieszkańców i turystów przez Centrum Kultury i Czytelnictwa 

w Serocku; 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 oraz Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z 

Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 116 679,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 19 punktów. 

 

- Numer wniosku: 17/N1/2017; wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Somiance; tytuł operacji: Remont 

budynku kultury i utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Kręgach; nr identyfikacyjny: 062747982. 

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 oraz Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja 

jest zgodna z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 160 000,00 zł.  



W wyniku oceny wniosek otrzymał: 18 punktów. 

 

- Numer wniosku: 21/N1/2017; wnioskodawca: Ośrodek Kultury w Wieliszewie, Gminne Centrum Kultury ; tytuł 

operacji: Budowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Olszewnica Nowa w Gminie 

Wieliszew; 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 oraz Karty oceny 

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

Ustalona kwota wsparcia: 160 000,00 zł.  

 

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 18 punktów. 

 

- Numer wniosku: 23/N1/2017; wnioskodawca: Gmina Dąbrówka; tytuł operacji: Wzmocnienie potencjału 

rekreacyjno-turystycznego Gminy Dąbrówka poprzez utworzenie nowoczesnej infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej; nr identyfikacyjny: 063260624. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały 

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

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

Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 300 000,00 zł.  

 

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 18 punktów. 

 

- Numer wniosku: 27/N1/2017; wnioskodawca: Gmina Jabłonna ; tytuł operacji: Odkryj z nami Wisłę. Budowa 

infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie 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 oraz Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest 

zgodna z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 299 200,00 zł.  

 

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 18 punktów. 

 

- Numer wniosku: 32/N1/2017; wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu 

Zegrzyńskiego ; tytuł operacji: Organizacja i uruchomienie Mobilnych Punktów Informacji Turystycznej ; nr 

identyfikacyjny: 063957232. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane 



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

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

Ustalona kwota wsparcia: 299 999,00 zł.  

 

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 18 punktów. 

 

- Numer wniosku: 32/N1/2017; wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu 

Zegrzyńskiego ; tytuł operacji: Organizacja i uruchomienie Mobilnych Punktów Informacji Turystycznej ; nr 

identyfikacyjny: 063957232. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane 

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

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

Rada LGD ustaliła kwotę wsparcia z 299 999,85 zł na 299 999,00 zł. 

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

 

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 18 punktów. 

 

- Numer wniosku: 26/N1/2017; wnioskodawca: Gmina Ośrodek Kultury w Nieporęcie ; tytuł operacji: 

Modernizacja wnętrza Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie; 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 oraz Karty oceny operacji z Programem 

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

Ustalona kwota wsparcia: 185 903,00 zł. 

  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 16 punktów. 

 

- Numer wniosku: 10/N1/2017; wnioskodawca: Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu; tytuł operacji: Budowa 

obiektu turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Cegielnia; nr identyfikacyjny: 064017911. W głosowaniu 

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

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

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

Ustalona kwota wsparcia: 159 811,00 zł.  

 

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 14 punktów. 



 

Nabór nr 3/2017 

 

- Numer wniosku: 1/N3/2017; wnioskodawca: "Rodzinna Tradycja" Katarzyna Dąbrowska; tytuł operacji: 

Dywersyfikacja działalności w ramach rybołówstwa poprzez utworzenie nowoczesnej restauracji wyposażonej w 

innowacyjny piec gliniany i ekologiczny taras, ogniwa fotowoltaiczne oraz doposażenie obiektu w windę oraz 

środek transportu.; 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 oraz 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: 27 punktów. 

 

- Numer wniosku: 8/N3/2017; wnioskodawca: PHU BRUBUD Grzegorz Wiśniewski ; tytuł operacji: 

Profesjonalna pracownia pszczelarska na terenie LGD Zalew Zegrzyński; nr identyfikacyjny: 065924676. 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 oraz Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest 

zgodna z LSR oraz z Programem.  

Ustalona kwota wsparcia: 170 085,00 zł.  

 

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 27 punktów. 

 

- Numer wniosku: 7/N3/2017; wnioskodawca: P.H.U. Piotr Ciok; tytuł operacji: Utworzenie innowacyjnej 

placówki w Radzyminie poprzez wdrożenie innowacyjnego podejścia Marii Montesorri w wychowaniu dzieci; nr 

identyfikacyjny: 071804375. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane 

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

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

Ustalona kwota wsparcia: 197 401,00 zł.  

 

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 26 punktów. 

 

- Numer wniosku: 7/N3/2017; wnioskodawca: P.H.U. Piotr Ciok; tytuł operacji: Utworzenie innowacyjnej 

placówki w Radzyminie poprzez wdrożenie innowacyjnego podejścia Marii Montesorri w wychowaniu dzieci; nr 

identyfikacyjny: 071804375. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane 

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

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

Rada LGD ustaliła kwotę wsparcia z 197 401,60 zł na 197 401,00 zł. 

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



 

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 26 punktów. 

 

- Numer wniosku: 2/N3/2017; wnioskodawca: PHU Mechanika Witold Modzelewski ; tytuł operacji: 

Wyposażenie Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów w miejscowości Skierdy; nr identyfikacyjny: 067870382. W 

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

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

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

Ustalona kwota wsparcia: 112 673,00 zł.  

 

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 24 punktów. 

 

- Numer wniosku: 2/N3/2017; wnioskodawca: PHU Mechanika Witold Modzelewski ; tytuł operacji: 

Wyposażenie Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów w miejscowości Skierdy; nr identyfikacyjny: 067870382. W 

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

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

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

Rada LGD ustaliła kwotę wsparcia z 112 673,80 zł na 112 673,00 zł. 

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

 

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 24 punktów. 

 

- Numer wniosku: 14/N3/2017; wnioskodawca: Marzena Gawlik "Marzenie" ; tytuł operacji: Rozwój działalności 

gospodarczej poprzez zakup nowoczesnego gazowego pieca cukierniczego, urządzenia dozującego oraz zakup 

specjalistycznych środków transportu; nr identyfikacyjny: 071834604. W głosowaniu stwierdzono, iż jest 

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

podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR oraz 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 punktów. 

 

- Numer wniosku: 33/N3/2017; wnioskodawca: Snopkiewicz Dariusz; tytuł operacji: Rozwój działalności i 

poszerzenie zakresu usług Centrum Ogrodniczego "Chotomów" poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń oraz 

lamp solarnych; nr identyfikacyjny: 065205632. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz 

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

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

z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 96 768,00 zł.  



 

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 24 punktów. 

 

- Numer wniosku: 33/N3/2017; wnioskodawca: Snopkiewicz Dariusz; tytuł operacji: Rozwój działalności i 

poszerzenie zakresu usług Centrum Ogrodniczego "Chotomów" poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń oraz 

lamp solarnych; nr identyfikacyjny: 065205632. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz 

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

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

z Programem. 

Rada LGD ustaliła kwotę wsparcia z 96 768,72 zł na 96 768,00 zł. 

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

 

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 24 punktów. 

 

- Numer wniosku: 9/N3/2017; wnioskodawca: Kmoch Janusz; tytuł operacji: Rozwój PUH ELTRANS Janusz 

Leszek Kmoch dzięki zakupowi specjalistycznego ekologicznego wyposażenia niezbędnego do utrzymania 

konkurencyjności firmy szansą na rozwój gospodarczy, zmniejszenie niskiej emisji oraz powstania ofert pracy na 

obszarze LGD Zalew Zegrzyński.; nr identyfikacyjny: 030859192. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane 

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

Karty oceny zgodności operacji z LSR oraz 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: 23 punktów. 

 

- Numer wniosku: 15/N3/2017; wnioskodawca: Sklep spożywczo przemysłowy Alicja Kowalska ; tytuł operacji: 

Zakup wyposażenia i urządzeń, modernizacja obiektu oraz zastosowanie rozwiązań ekologicznych szansą na 

dynamiczny rozwój działalności gospodarczej; nr identyfikacyjny: 053263214. W głosowaniu stwierdzono, iż jest 

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

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

jest zgodna z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 87 003,00 zł.  

 

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 22 punktów. 

 

- Numer wniosku: 31/N3/2017; wnioskodawca: "EJKO-DRUK Janusz i Jolanta Klejment" Spółka Jawna; tytuł 

operacji: Dywersyfikacja działalności w ramach rybołówstwa poprzez adaptację pomieszczeń z zastosowaniem 

elementów ekologicznych i innowacyjnych z przeznaczeniem na wynajem; 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 oraz Karty oceny operacji z Programem 

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

Ustalona kwota wsparcia: 194 102,00 zł.  

 

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 22 punktów. 

 

- Numer wniosku: 25/N3/2017; wnioskodawca: Voxima Sp. z o.o.; tytuł operacji: Rozwój nowych usług firmy 

dzięki zakupowi specjalistycznych form produkcyjnych do utrzymania konkurencyjności firmy szansą, na rozwój 

gospodarczy oraz powstania ofert pracy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński; nr identyfikacyjny: 072657402. W 

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

pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR oraz 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: 20 punktów. 

 

- Numer wniosku: 29/N3/2017; wnioskodawca: Indywidualna Praktyka Dentystyczna Lek. Dent. Aleksandra 

Botwicz; tytuł operacji: Nowy Gabinet Stomatologiczny w Gminie Nieporęt; nr identyfikacyjny: 072687146. W 

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

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

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

 

Ustalona kwota wsparcia: 172 515,00 zł.  

 

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 19 punktów. 

 

- Numer wniosku: 29/N3/2017; wnioskodawca: Indywidualna Praktyka Dentystyczna Lek. Dent. Aleksandra 

Botwicz; tytuł operacji: Nowy Gabinet Stomatologiczny w Gminie Nieporęt; nr identyfikacyjny: 072687146. W 

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

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

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

Rada LGD ustaliła kwotę wsparcia z 172 515,60 zł na 172 515,00 zł. 

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

 

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 19 punktów. 

 

- Numer wniosku: 5/N3/2017; wnioskodawca: Magdalena Kowalewska; tytuł operacji: Zakup maszyn do 

wykonywania robót ziemnych; nr identyfikacyjny: 072685626. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane 

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



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

zgodna z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 84 900,00 zł.  

 

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 15 punktów. 

 

Nabór nr 4/2017 

- Numer wniosku: 20/N4/2017; wnioskodawca: Gmina Wieliszew ; tytuł operacji: Renaturyzacja Jeziora 

Wieliszewskiego poprzez zwiększenie jego retencji; 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 oraz Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz 

z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 300 000,00 zł. 

 W wyniku oceny wniosek otrzymał: 21 punktów. 

 

Nabór nr 7/2017 

- Numer wniosku: 28/N7/2017; wnioskodawca: Rybiński / Balance Sheet Arkadiusz Rybiński; tytuł operacji: 

Organizacja imprez na Zalewie Zegrzyńskim; nr identyfikacyjny: 071841740. W głosowaniu stwierdzono, iż jest 

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

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

jest zgodna z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 107 485,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 17 punktów. 

 

Nabór nr 8/2017 

- Numer wniosku: 19/N8/2017; wnioskodawca: Kotońska Marlena; tytuł operacji: Innowacje w usługach 

weterynaryjnych; nr identyfikacyjny: 072686084. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz 

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



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

z Programem. 

 

Ustalona kwota wsparcia: 75 000,00 zł.  

 

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 18 punktów. 

 

- Numer wniosku: 4/N8/2017; wnioskodawca: Małecki Marcin; tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności 

gospodarczej w zakresie wykonywania usług hydraulicznych przyczyniających się do ochrony środowiska szansą 

na rozwój gospodarczy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński.; nr identyfikacyjny: 071836966. W głosowaniu 

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

weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR oraz Karty oceny operacji  

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

Ustalona kwota wsparcia: 75 000,00 zł.  

 

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 16 punktów. 

 

- Numer wniosku: 6/N8/2017; wnioskodawca: Falkowski Karol; tytuł operacji: Utworzenie portalu 

ogłoszeniowego ułatwiającego komunikację oraz konkurencję na rynku usług naprawczo-konserwacyjnych; nr 

identyfikacyjny: 072658643. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane 

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

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

Ustalona kwota wsparcia: 75 000,00 zł.  

 

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 13 punktów. 

 

- Numer wniosku: 13/N8/2017; wnioskodawca: Maliszewski Dariusz; tytuł operacji: Ograniczenie poziomu 

zanieczyszczenia powietrza na obszarze LGD Zalewu Zegrzyńskiego poprzez ocieplanie budynków z 

wykorzystaniem pianki poliuretanowej w technologii natryskowej; nr identyfikacyjny: 072686854. W głosowaniu 

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

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

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

 

Ustalona kwota wsparcia: 75 000,00 zł.  

 

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 12 punktów. 

 

 

Ad. 12 – 17 



Na posiedzeniu poddano pod głosowanie następujące Uchwały: 

 

UCHWAŁY 

Nabór nr 1/2017 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N1/16/2017 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 1/2017  w zakresie przedsięwzięcia 1.4.2 Infrastruktura dla 

turystyki. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę Nr N1/17/2017 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 

1/2017  w zakresie przedsięwzięcia 1.4.2 Infrastruktura dla turystyki. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N1/1/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 24/N1/2017; wnioskodawca: Powiat Wyszkowski; tytuł operacji: Powiatowe Centrum Promocji 

Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym; nr identyfikacyjny: 068691780. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N1/2/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 3/N1/2017; wnioskodawca: Gmina Radzymin; tytuł operacji: Budowa kompleksu rekreacyjnego 

przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słupnie; nr identyfikacyjny: 062612565. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N1/3/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy:18/N1/2017; wnioskodawca: Gmina Somianka; tytuł operacji: Budowa Rybackiego Centrum 

Rekreacyjno-Turystycznego w Jackowie Dolnym; nr identyfikacyjny: 062541506. 



 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N1/4/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 22/N1/2017; wnioskodawca: Gmina Wieliszew ; tytuł operacji: Rozwój niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej poprzez budowę wiejskiego domu kultury w miejscowości Olszewnica Stara w Gminie 

Wieliszew; nr identyfikacyjny: 063214031. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N1/5/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 16/N1/2017; wnioskodawca: Powiat Wołomiński; tytuł operacji: Zagospodarowanie turystyczne na 

terenie Gmin Dąbrówka i Radzymin; nr identyfikacyjny: 065352140. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N1/6/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 11/N1/2017; wnioskodawca: Gmina Nieporęt ; tytuł operacji: Budowa skateparku i siłowni 

zewnętrznej na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa; nr identyfikacyjny: 

071254301. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N1/7/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 12/N1/2017; wnioskodawca: Miasto i Gmina Serock; tytuł operacji: Teren rekreacyjny w 

miejscowości Stasi Las, gmina Serock; nr identyfikacyjny: 063106024. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N1/8/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 30/N1/2017; wnioskodawca: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku; tytuł operacji: Zakup 

obiektu infrastruktury w postaci zadaszenia scenicznego wraz z systemem nagłośnienia i oświetlenia na potrzeby 

upowszechniania i promocji kultury lokalnej wśród mieszkańców i turystów przez Centrum Kultury i Czytelnictwa 

w Serocku; nr identyfikacyjny: 072454780. 



 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N1/9/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 17/N1/2017; wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Somiance; tytuł operacji: Remont 

budynku kultury i utworzenie Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Kręgach; nr identyfikacyjny: 062747982. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N1/10/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 21/N1/2017; wnioskodawca: Ośrodek Kultury w Wieliszewie, Gminne Centrum Kultury ; tytuł 

operacji: Budowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Olszewnica Nowa w Gminie 

Wieliszew; nr identyfikacyjny: 063989323. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N1/11/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 23/N1/2017; wnioskodawca: Gmina Dąbrówka; tytuł operacji: Wzmocnienie potencjału 

rekreacyjno-turystycznego Gminy Dąbrówka poprzez utworzenie nowoczesnej infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej; nr identyfikacyjny: 063260624. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N1/12/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 27/N1/2017; wnioskodawca: Gmina Jabłonna ; tytuł operacji: Odkryj z nami Wisłę. Budowa 

infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłonna; nr identyfikacyjny: 062986940. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N1/13/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 32/N1/2017; wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego 

; tytuł operacji: Organizacja i uruchomienie Mobilnych Punktów Informacji Turystycznej ; nr identyfikacyjny: 

063957232. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 



 

- Uchwałę nr N1/14/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 26/N1/2017; wnioskodawca: Gmina Ośrodek Kultury w Nieporęcie ; tytuł operacji: Modernizacja 

wnętrza Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie; nr identyfikacyjny: 068262432. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N1/15/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 10/N1/2017; wnioskodawca: Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu; tytuł operacji: Budowa 

obiektu turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Cegielnia; nr identyfikacyjny: 064017911. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Nabór 3/2017 

 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N3/13/2017 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 3/2017  w zakresie przedsięwzięcia 2.2.1 Nie tylko ryby. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę Nr N3/14/2017 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 

3/2017  w zakresie przedsięwzięcia 2.2.1 Nie tylko ryby. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N3/1/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 1/N3/2017; wnioskodawca: "Rodzinna Tradycja" Katarzyna Dąbrowska; tytuł operacji: 

Dywersyfikacja działalności w ramach rybołówstwa poprzez utworzenie nowoczesnej restauracji wyposażonej w 

innowacyjny piec gliniany i ekologiczny taras, ogniwa fotowoltaiczne oraz doposażenie obiektu w windę oraz 

środek transportu.; nr identyfikacyjny:. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N3/2/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 



Znak sprawy: 8/N3/2017; wnioskodawca: PHU BRUBUD Grzegorz Wiśniewski ; tytuł operacji: Profesjonalna 

pracownia pszczelarska na terenie LGD Zalew Zegrzyński; nr identyfikacyjny: 065924676. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N3/3/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 7/N3/2017; wnioskodawca: P.H.U. Piotr Ciok; tytuł operacji: Utworzenie innowacyjnej placówki w 

Radzyminie poprzez wdrożenie innowacyjnego podejścia Marii Montesorri w wychowaniu dzieci; nr 

identyfikacyjny: 071804375. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N3/4/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 2/N3/2017; wnioskodawca: PHU Mechanika Witold Modzelewski ; tytuł operacji: Wyposażenie 

Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów w miejscowości Skierdy; nr identyfikacyjny: 067870382. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N3/5/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 14/N3/2017; wnioskodawca: Marzena Gawlik "Marzenie" ; tytuł operacji: Rozwój działalności 

gospodarczej poprzez zakup nowoczesnego gazowego pieca cukierniczego, urządzenia dozującego oraz zakup 

specjalistycznych środków transportu; nr identyfikacyjny: 071834604. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N3/6/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 33/N3/2017; wnioskodawca: Snopkiewicz Dariusz; tytuł operacji: Rozwój działalności i poszerzenie 

zakresu usług Centrum Ogrodniczego "Chotomów" poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń oraz lamp 

solarnych; nr identyfikacyjny: 065205632. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N3/7/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 9/N3/2017; wnioskodawca: Kmoch Janusz; tytuł operacji: Rozwój PUH ELTRANS Janusz Leszek 

Kmoch dzięki zakupowi specjalistycznego ekologicznego wyposażenia niezbędnego do utrzymania 

konkurencyjności firmy szansą na rozwój gospodarczy, zmniejszenie niskiej emisji oraz powstania ofert pracy na 

obszarze LGD Zalew Zegrzyński.; nr identyfikacyjny: 030859192. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 



 

- Uchwałę nr N3/8/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 15/N3/2017; wnioskodawca: Sklep spożywczo przemysłowy Alicja Kowalska ; tytuł operacji: 

Zakup wyposażenia i urządzeń, modernizacja obiektu oraz zastosowanie rozwiązań ekologicznych szansą na 

dynamiczny rozwój działalności gospodarczej; nr identyfikacyjny: 053263214. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N3/9/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 31/N3/2017; wnioskodawca: "EJKO-DRUK Janusz i Jolanta Klejment" Spółka Jawna; tytuł 

operacji: Dywersyfikacja działalności w ramach rybołówstwa poprzez adaptację pomieszczeń z zastosowaniem 

elementów ekologicznych i innowacyjnych z przeznaczeniem na wynajem; nr identyfikacyjny: . 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N3/10/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 25/N3/2017; wnioskodawca: Voxima Sp. z o.o.; tytuł operacji: Rozwój nowych usług firmy dzięki 

zakupowi specjalistycznych form produkcyjnych do utrzymania konkurencyjności firmy szansą, na rozwój 

gospodarczy oraz powstania ofert pracy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński; nr identyfikacyjny: 072657402. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N3/11/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 29/N3/2017; wnioskodawca: Indywidualna Praktyka Dentystyczna Lek. Dent. Aleksandra Botwicz; 

tytuł operacji: Nowy Gabinet Stomatologiczny w Gminie Nieporęt; nr identyfikacyjny: 072687146. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N3/12/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 5/N3/2017; wnioskodawca: Magdalena Kowalewska; tytuł operacji: Zakup maszyn do 

wykonywania robót ziemnych; nr identyfikacyjny: 072685626. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Nabór 4/2017 

 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N4/2/2017 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 4/2017  w zakresie przedsięwzięcia 4.4.1 Woda znaczy życie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę Nr N4/3/2017 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 

4/2017  w zakresie przedsięwzięcia 4.4.1 Woda znaczy życie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N4/1/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 20/N4/2017; wnioskodawca: Gmina Wieliszew ; tytuł operacji: Renaturyzacja Jeziora 

Wieliszewskiego poprzez zwiększenie jego retencji; nr identyfikacyjny: 063214031. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Nabór nr 7/2017 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N7/2/2017 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 7/2017 Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność 

gospodarczą w zakresie przedsięwzięcia: 1.1.1 Praca nad Zalewem. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę Nr N7/3/2017 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  7/2017 

Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą w zakresie przedsięwzięcia: 

1.1.1 Praca nad Zalewem. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N7/1/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 28/N7/2017; wnioskodawca: Rybiński / Balance Sheet Arkadiusz Rybiński; tytuł operacji: 

Organizacja imprez na Zalewie Zegrzyńskim; nr identyfikacyjny: 071841740. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 



Nabór nr 8/2017 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N8/5/2017 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 8/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie przedsięwzięcia: 4.3.1 

Tylko jedna Ziemia. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę Nr N8/6/2017 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  8/2017 

Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie przedsięwzięcia: 4.3.1 Tylko jedna Ziemia.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N8/1/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 19/N8/2017; wnioskodawca: Kotońska Marlena; tytuł operacji: Innowacje w usługach 

weterynaryjnych; nr identyfikacyjny: 072686084. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N8/2/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 4/N8/2017; wnioskodawca: Małecki Marcin; tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej 

w zakresie wykonywania usług hydraulicznych przyczyniających się do ochrony środowiska szansą na rozwój 

gospodarczy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński.; nr identyfikacyjny: 071836966. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N8/3/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 6/N8/2017; wnioskodawca: Falkowski Karol; tytuł operacji: Utworzenie portalu ogłoszeniowego 

ułatwiającego komunikację oraz konkurencję na rynku usług naprawczo-konserwacyjnych;  

nr identyfikacyjny: 072658643. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N8/4/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 13/N8/2017; wnioskodawca: Maliszewski Dariusz; tytuł operacji: Ograniczenie poziomu 



zanieczyszczenia powietrza na obszarze LGD Zalewu Zegrzyńskiego poprzez ocieplanie budynków z 

wykorzystaniem pianki poliuretanowej w technologii natryskowej; nr identyfikacyjny: 072686854. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad.  19 

Protokół z posiedzenia Rady został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.  20 

Brak wolnych wniosków. 

Ad. 21  

Posiedzenie Rady zamknął 20 lipca 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:   

 1/2017 od nr N1/1/2017 do nr N1/17/2017 

 3/2017 od nr N3/1/2017 do nr N3/14/2017 

 4/2017 od nr N4/1/2017 do nr N4/3/2017 

 7/2017 od nr N7/1/2017 do nr N7/3/2017 

 8/2017 od nr N8/1/2017 do nr N8/6/2017 

 


