
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA 

RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI 

ODBYTEGO W DNIU 5 GRUDNIA 2017 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. Janusz Klenczon 

4. Piotr Skłodowski 

5. Łukasz Strzałkowski 

6. Krzysztof Mata 

7. Dariusz Skrzydlewski 

8. Ireneusz Kamiński 

9. Jacek Perkowski 

10. Sebastian  Stefaniak 

 

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. 

 

Na posiedzeniu dokonano oceny następujących wniosków: 

 

Nabór nr 9/2017 

 

- Numer wniosku: 10/N9/2017; wnioskodawca: GMINNE CENTRUM KULTURY; tytuł operacji: Budowa placu 

sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Dąbrówka; 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 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: 23,9 punktów. 

 

- Numer wniosku: 6/N9/2017; wnioskodawca: OKRĘG MAZOWIECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU 

WĘDKARSKIEGO W WARSZAWIE; tytuł operacji: Wykonanie infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w 

miejscowości Wierzbica.; nr identyfikacyjny: 061056341. Z oceny operacji, na własną prośbę, wyłączył się Pan 

Łukasz Strzałkowski, Janusz Klenczon, Sebastian Stefaniak i Jacek Perkowski. 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: 285 243,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 23 punktów. 

 

- Numer wniosku: 14/N9/2017; wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie ; tytuł operacji: 

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy 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 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: 22 punktów. 

 

Nabór nr 10/2017 

 

- Numer wniosku: 4/N10/2017; wnioskodawca: OKRĘG MAZOWIECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU 

WĘDKARSKIEGO W WARSZAWIE; tytuł operacji: Zakup samochodu ciężarowego z basenami do przewozu 

ryb żywych w celu ich dalszej sprzedaży klientowi końcowemu oraz zakup i instalacja wędzarni razem z niezbędną 

infrastrukturą - nowy łańcuch dostaw produktów rybnych na rynek lokalny.; nr identyfikacyjny: 061056341. Z 

oceny operacji, na własną prośbę, wyłączył się Pan Łukasz Strzałkowski, Janusz Klenczon, Sebastian 

Stefaniak i Jacek Perkowski. 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: 239 438,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 26 punktów. 

 

Nabór nr 11/2017 

 

- Numer wniosku: 3/N11/2017; wnioskodawca: OKRĘG MAZOWIECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU 

WĘDKARSKIEGO W WARSZAWIE; tytuł operacji: Zakup samochodu terenowego, łodzi z silnikami oraz 

sprzętu niezbędnego do walki z kłusownictwem dla etatowej i społecznej straży rybackiej.; nr identyfikacyjny: 

061056341. Z oceny operacji, na własną prośbę, wyłączył się Pan Łukasz Strzałkowski, Janusz Klenczon, 

Sebastian Stefaniak i Jacek Perkowski. 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: 23,5 punktów. 

 

 

Nabór nr 12/2017 

 

- Numer wniosku: 8/N12/2017; wnioskodawca: PHU BRUBUD Grzegorz Wiśniewski ; tytuł operacji: Inkubator 

przetwórstwa lokalnego Gminy Somianka; 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: 500 000,00 zł.  

 

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 22 punktów.  

 

 

- Numer wniosku: 12/N12/2017; wnioskodawca: SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO PRZETWÓRCZA 

"REMIZYJA" W KRUBINIE; tytuł operacji: Inkubator smaku miejscem przetwórstwa lokalnych surowców i 

promocji lokalnych produktów.; nr identyfikacyjny: 073929380. 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: 500 000,00 zł.  

 

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 17 punktów. 

 

- Numer wniosku: 13/N12/2017; wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Piotr Urmanowski ; 

tytuł operacji: Nadbużański Inkubator Przedsiębiorczości Lokalnej, Tradycji i Kultury w Kuligowie.; 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: 500 000,00 zł.  



 

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 17 punktów. 

 

Nabór nr 13/2017 

- Numer wniosku: 2/N13/2017; wnioskodawca: Kojro-Michalska Grażyna Helena Ośrodek Stajnia Klucz; tytuł 

operacji: Budowa krytego lonżownika dla koni jako elementu wzbogacenia oferty turystycznej.; nr 

identyfikacyjny: 063594341. 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: 101 394,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 21 punktów. 

 

- Numer wniosku: 11/N13/2017; wnioskodawca: BOŃKOWSKI CONSULTING Krzysztof Bońkowski; tytuł 

operacji: Z wodą za pan brat, czyli rozwój innowacyjnej działalności turystycznej na terenie Lokalnej Grupy 

Działania Zalew Zegrzyński. ; nr identyfikacyjny: 062573282. 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. 

 

Nabór nr 14/2017 

 

- Numer wniosku: 9/N14/2017; wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "ELTRANS" Janusz 

Leszek Kmoch; 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: 78 739,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 22 punktów. 



 

- Numer wniosku: 5/N14/2017; wnioskodawca: Voxima Sp. z o.o. ; tytuł operacji: Rozwój nowych usług firmy 

dzięki zakupowi specjalistycznej formy produkcyjnej 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: 78 739,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 17 punktów. 

 

- Numer wniosku: 7/N14/2017; wnioskodawca: Przychodnia dla zwierząt Kado Mirosław; tytuł operacji: Zakup 

nowoczesnego wyposażenia umożliwiającego wzrost konkurencyjności i poprawę jakości świadczonych usług 

weterynaryjnych.; nr identyfikacyjny: 063512710. 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: 78 739,00 zł. 

 W wyniku oceny wniosek otrzymał: 16 punktów. 

 

Nabór nr 15/2017 

 

- Numer wniosku: 1/N15/2017; wnioskodawca: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie ; tytuł operacji: 

Ochrona środowiska poprzez zainstalowanie nowych urządzeń w usługach meblarskich.; nr identyfikacyjny: 

067862104. 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: 19 punktów. 

 

 

Ad. 12 – 17 

Na posiedzeniu poddano pod głosowanie następujące Uchwały: 

 



UCHWAŁY 

 

Nabór nr 9/2017 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N9/4/2017 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 9/2017  w zakresie przedsięwzięcia 1.4.2 Infrastruktura dla 

turystyki. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę Nr N9/5/2017 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 

9/2017  w zakresie przedsięwzięcia 1.4.2 Infrastruktura dla turystyki. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N9/1/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 10/N9/2017; wnioskodawca: GMINNE CENTRUM KULTURY; tytuł operacji: Budowa placu 

sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Dąbrówka; nr identyfikacyjny: 063260845. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N9/2/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 6/N9/2017; wnioskodawca: OKRĘG MAZOWIECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU 

WĘDKARSKIEGO W WARSZAWIE; tytuł operacji: Wykonanie infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w 

miejscowości Wierzbica.; nr identyfikacyjny: 061056341. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N9/3/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 14/N9/2017; wnioskodawca: Gminne Centrum Kulturyi Sportu w Jabłonnie ; tytuł operacji: Rozwój 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Jabłonna. ; nr identyfikacyjny: 063989735. 



 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Nabór 10/2017 

 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N10/2/2017 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 10/2017  w zakresie przedsięwzięcia 2.1.1. Bliżej Klienta. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę Nr N10/3/2017 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 

10/2017  w zakresie przedsięwzięcia 2.1.1. Bliżej Klienta. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N10/1/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 4/N10/2017; wnioskodawca: OKRĘG MAZOWIECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU 

WĘDKARSKIEGO W WARSZAWIE; tytuł operacji: Zakup samochodu ciężarowego z basenami do przewozu 

ryb żywych w celu ich dalszej sprzedaży klientowi końcowemu oraz zakup i instalacja wędzarni razem z niezbędną 

infrastrukturą - nowy łańcuch dostaw produktów rybnych na rynek lokalny.; nr identyfikacyjny: 061056341. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Nabór 11/2017 

 

 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N11/2/2017 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 11/2017  w zakresie przedsięwzięcia 4.4.1. Woda znaczy 

życie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę Nr N11/3/2017 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 

11/2017  w zakresie przedsięwzięcia  4.4.1. Woda znaczy życie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N11/1/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 3/N11/2017; wnioskodawca: OKRĘG MAZOWIECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU 

WĘDKARSKIEGO W WARSZAWIE; tytuł operacji: Zakup samochodu terenowego, łodzi z silnikami oraz 

sprzętu niezbędnego do walki z kłusownictwem dla etatowej i społecznej straży rybackiej.; nr identyfikacyjny: 

061056341. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Nabór nr 12/2017 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N12/4/2017 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 12/2017 Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów 

rolnych w zakresie przedsięwzięcia: 1.4.3. Inkubatory smaku. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę Nr N12/5/2017 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  12/2017 

Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych w zakresie przedsięwzięcia:  1.4.3. 

Inkubatory smaku. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 



- Uchwałę nr N12/1/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 8/N12/2017; wnioskodawca: PHU BRUBUD Grzegorz Wiśniewski ; tytuł operacji: Inkubator 

przetwórstwa lokalnego Gminy Somianka; nr identyfikacyjny: 065924676. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

- Uchwałę nr N12/2/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 12/N12/2017; wnioskodawca: SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO PRZETWÓRCZA "REMIZYJA" 

W KRUBINIE; tytuł operacji: Inkubator smaku miejscem przetwórstwa lokalnych surowców i promocji lokalnych 

produktów.; nr identyfikacyjny: 073929380. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N12/3/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 13/N12/2017; wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Piotr Urmanowski ; tytuł 

operacji: Nadbużański Inkubator Przedsiębiorczości Lokalnej, Tradycji i Kultury w Kuligowie.; nr 

identyfikacyjny: . 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Nabór nr 13/2017 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N13/3/2017 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 13/2017 Rozwijanie działalności gospodarczej w zakresie przedsięwzięcia: 1.4.1. 

Marka dla Zalewu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę Nr N13/4/2017 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  13/2017 

Rozwijanie działalności gospodarczej w zakresie przedsięwzięcia:  1.4.1. Marka dla Zalewu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N13/1/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 2/N13/2017; wnioskodawca: Kojro-Michalska Grażyna Helena Ośrodek Stajnia Klucz; tytuł 



operacji: Budowa krytego lonżownika dla koni jako elementu wzbogacenia oferty turystycznej.; nr 

identyfikacyjny: 063594341. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N13/2/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 11/N13/2017; wnioskodawca: BOŃKOWSKI CONSULTING Krzysztof Bońkowski; tytuł operacji: 

Z wodą za pan brat, czyli rozwój innowacyjnej działalności turystycznej na terenie Lokalnej Grupy Działania 

Zalew Zegrzyński. ; nr identyfikacyjny: 062573282. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Nabór nr 14/2017 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N14/4/2017 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 14/2017 Rozwijanie działalności gospodarczej w zakresie przedsięwzięcia: 1.1.1 

Praca nad Zalewem. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę Nr N14/5/2017 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  14/2017 

Rozwijanie działalności gospodarczej w zakresie przedsięwzięcia: 1.1.1 Praca nad Zalewem. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N14/1/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 9/N14/2017; wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "ELTRANS" Janusz Leszek 

Kmoch; 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 N14/2/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 



Znak sprawy: 5/N14/2017; wnioskodawca: Voxima Sp. z o.o. ; tytuł operacji: Rozwój nowych usług firmy dzięki 

zakupowi specjalistycznej formy produkcyjnej 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 N14/3/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 7/N14/2017; wnioskodawca: Przychodnia dla zwierząt Kado Mirosław; tytuł operacji: Zakup 

nowoczesnego wyposażenia umożliwiającego wzrost konkurencyjności i poprawę jakości świadczonych usług 

weterynaryjnych.; nr identyfikacyjny: 063512710. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Nabór nr 15/2017 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N15/2/2017 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 15/2017 Rozwijanie działalności gospodarczej w zakresie przedsięwzięcia: 4.3.1. 

Tylko jedna Ziemia. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę Nr N15/3/2017 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  15/2017 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N15/1/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 1/N15/2017; wnioskodawca: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie ; tytuł operacji: 

Ochrona środowiska poprzez zainstalowanie nowych urządzeń w usługach meblarskich.; nr identyfikacyjny: 

067862104. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 



Ad.  19 

Brak wolnych wniosków. 

Ad.  20 

Protokół z posiedzenia Rady został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 21  

Posiedzenie Rady zamknął 5 grudnia br. o godzinie 14.30 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:   

 9/2017 od nr N9/1/2017 do nr N9/5/2017 

 10/2017 od nr N10/1/2017 do nr N10/3/2017 

 11/2017 od nr N11/1/2017 do nr N11/3/2017 

 12/2017 od nr N12/1/2017 do nr N12/5/2017 

 13/2017 od nr N13/1/2017 do nr N13/4/2017 

 14/2017 od nr N14/1/2017 do nr N14/5/2017 

 15/2017 od nr N15/1/2017 do nr N15/3/2017 

 

 


