
Protokół nr 4/12  
z IV posiedzenia Komitetu 

„Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”  
z dnia 10 lipca 2012 roku 

 
Lista obecności - w załączeniu 
W posiedzeniu brało udział 11 członków. 
 
Przewodniczący Komitetu otworzył posiedzenie o godz. 900 i zaproponował następujący 
porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Komitetu – Przewodniczący Komitetu „Lokalnej Grupy 
Rybackiej Zalew Zegrzyński”. 

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 
3. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komitetu. 
5. Wybór Sekretarza posiedzenia. 
6. Omówienie odwołań od oceny Komitetu. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania, bądź nie wybrania operacji do realizacji w 

ramach LSROR. 
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia list operacji wybranych, bądź 

niewybranych do realizacji w ramach LSROR. 
9. Wolne głosy, wnioski i zapytania. 
10. Zamknięcie posiedzenia przez Przewodniczącego Komitetu. 

 
Ad.2. Przewodniczący Komitetu „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński” Pan Janusz 
Klenczon podał liczbę członków zebranych na posiedzeniu, których było 11 i stwierdził 
prawomocność posiedzenia (quorum). 
 
Ad.3. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, przez wszystkich obecnych 
Członków Komitetu. 
 
Ad.4. Przewodniczący odczytał i omówił protokół z poprzedniego posiedzenia Komitetu 
(3/12), który został przyjęty przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Komitetu. 
 
Ad.5. Zgodnie z §17 Regulaminu Organizacyjnego Komitetu „Lokalnej Grupy Rybackiej 
Zalew Zegrzyński” Przewodniczący Komitetu zaproponował kandydaturę na funkcję 
Sekretarza posiedzenia w osobie Pani Pauliny Sieńkowskiej. Pani Sieńkowska wyraziła 
zgodę na objęcie niniejszej funkcji. Członkowie Komitetu nie zgłosili więcej kandydatów. 
Przewodniczący zarządził głosowanie, podczas którego 10 osób głosowało za przyjęciem 
kandydatury, jedna osoba (zainteresowana) wstrzymała się od głosu. 
Następnie Przewodniczący zaproponował kandydaturę Pani Marii Rząsowskiej  
na protokolantkę prac Komitetu. Pani Rząsowska wyraziła zgodę na objęcie niniejszej 
funkcji. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie, podczas 
którego 10 osób głosowało za przyjęciem kandydatury, jedna osoba (zainteresowana) 
wstrzymała się od głosu. 
 
Ad.6. Do biura LGR ZZ wpłynęło 9 odwołań. Z zakresu „Podnoszenie wartości produktów 
rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” 
dla sektora gospodarczego i społecznego wpłynęło 5 odwołań. Z zakresu „Wzmocnienie 
konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” dla sektora 
publicznego wpłynęło jedno odwołanie złożone przez Gminę Dąbrówka. Z zakresu 
„Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych rybactwa” 
dla sektora gospodarczego i społecznego wpłynęły trzy odwołania.  
Pierwsze omawiane były odwołania z zakresu „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, 
rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” dla sektora 
gospodarczego i społecznego. Panią Elżbietę Chacińską pt. Budowa miejsca 



wypoczynkowego (małej infrastruktury turystycznej) - "Pensjonat tanie spanie"; Pana 
Krzysztofa Kamila Chacińskiego pt. Promocja obszaru LSROR - stworzenie portali 
informacyjnych promujących potencjał regionu; oraz Pana Jakuba Łukasza Urbanka pt. 
Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w postaci wielosłupowego wyciągu 
linowego do narciarstwa wodnego i wakeboardu oraz stworzenie w oparciu o powstałe 
zaplecze Klubu Sportów Wodnych i Zimowych.  
 
Podczas rozpatrywania odwołania Pana Krzysztofa Romatowskiego Sekretarz Posiedzenia 
Pani Paulina Sieńkowska przedstawiła Członkom Komitetu wyniki poprzedniego 
głosowania, którym wzięło udział 11 osób. Za uznaniem operacji za zgodną z LSROR było 11 
osób, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Podczas głosowania w sprawie oceny operacji pod 
kątem jej efektów i uwzględnienia interesu sektora rybackiego przy realizacji LSROR 

operacja uzyskała uśrednioną sumę 16 punktów. Sekretarz Posiedzenia Pani Paulina 
Sieńkowska odczytała i omówiła odwołanie oraz jego załącznik. Członkowie Komitetu 
zgodni byli w kwestii braku możliwości przyznania dodatkowych punktów za czynny 
udział w działaniach LGR poprzez uczestnictwo w dwóch ostatnich WZC. Pani Sekretarz 
Posiedzenia przekazała Członkom Komitetu nowe karty oceny zgodności operacji z LSROR 
oraz karty oceny operacji. W głosowaniu brało udział 11 Członków Komitetu. Za uznaniem 
operacji zgodną z LSROR było 11 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Podczas 
głosowania w sprawie oceny operacji pod kątem jej efektów i uwzględnienia interesu sektora 
rybackiego przy realizacji LSROR operacja uzyskała uśrednioną sumę 15,73 punktów.  
W związku z tym operacja przesunęła się o jedno miejsce niżej na liście operacji wybranych 
do dofinansowania. 
 
Podczas rozpatrywania odwołania Pana Jacka Skłodowskiego Sekretarz Posiedzenia 
przedstawiła Członkom Komitetu wyniki poprzedniego głosowania, którym wzięło udział 
11 osób. Za uznaniem operacji za zgodną z LSROR było 11 osób, przeciw – 0,  
wstrzymało się – 0. Podczas głosowania w sprawie oceny operacji pod kątem jej efektów  
i uwzględnienia interesu sektora rybackiego przy realizacji LSROR operacja uzyskała 
uśrednioną sumę 12,27 punktów. Sekretarz Posiedzenia odczytała i omówiła odwołanie  
oraz załączniki. Członkowie Komitetu mieli wątpliwość, czy beneficjent poprzez ten projekt 
przyczyni się w rozwój rybactwa na obszarze LSROR. Pani Sekretarz Posiedzenia przekazała 
Członkom Komitetu nowe karty oceny zgodności operacji z LSROR oraz karty oceny 
operacji. W głosowaniu brało udział 11 Członków Komitetu. Za uznaniem operacji zgodną z 
LSROR było 11 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Podczas głosowania w sprawie 
oceny operacji pod kątem jej efektów i uwzględnienia interesu sektora rybackiego przy 
realizacji LSROR operacja uzyskała uśrednioną sumę 12,73 punktów. W związku z czym 
operacja przesunęła się o dwa miejsca wyżej na liście operacji wybranych  
do dofinansowania. 
 
Podczas rozpatrywania odwołania Pani Barbary Polak pt. Gospodarstwo agroturystyczne 
przyjazne dla ekoturystów i wędkarzy Sekretarz Posiedzenia przedstawiła Członkom 
Komitetu wyniki poprzedniego głosowania, którym wzięło udział 11 osób. Za uznaniem 
operacji za zgodną z LSROR było 11 osób, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Podczas 
głosowania w sprawie oceny operacji pod kątem jej efektów i uwzględnienia interesu sektora 
rybackiego przy realizacji LSROR operacja uzyskała uśrednioną sumę 16,73 punktów. 
Sekretarz Posiedzenia odczytała i omówiła odwołanie oraz załączniki. Członkowie Komitetu 
mieli wątpliwość, czy operacja realizuje cel ogólny 1. oraz cel szczegółowy 1.1, gdyż celem 
operacji nie jest stworzenie kół ekologicznych. Pani Sekretarz Posiedzenia przekazała 
Członkom Komitetu nowe karty oceny zgodności operacji z LSROR oraz karty oceny 
operacji. W głosowaniu brało udział 11 Członków Komitetu. Za uznaniem operacji zgodną  
z LSROR było 11 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Podczas głosowania w sprawie 
oceny operacji pod kątem jej efektów i uwzględnienia interesu sektora rybackiego przy 
realizacji LSROR operacja uzyskała uśrednioną sumę 18,55 punktów. W związku z czym 
operacja przesunęła się o dwa miejsca wyżej na liście operacji wybranych  
do dofinansowania. 



 
Podczas rozpatrywania odwołania Pana Jakuba Łukasza Urbanka pt. Podniesienie 
atrakcyjności turystycznej regionu poprzez stworzenie mobilnej bazy do świadczenia usług 
rekreacyjno - rozrywkowych na obszarze LGRZZ w oparciu o organizację tymczasowych 
placów zabaw i wynajem kul do chodzenia po wodzie typu waterball Sekretarz Posiedzenia 
przedstawiła Członkom Komitetu wyniki poprzedniego głosowania, którym wzięło udział 
11 osób. Za uznaniem operacji za zgodną z LSROR było 11 osób, przeciw – 0,  
wstrzymało się – 0. Podczas głosowania w sprawie oceny operacji pod kątem jej efektów  
i uwzględnienia interesu sektora rybackiego przy realizacji LSROR operacja uzyskała 
uśrednioną sumę 13 punktów. Sekretarz Posiedzenia odczytała i omówiła odwołanie oraz 
załączniki. Członkowie Komitetu nie przyjęli argumentacji przedstawionej przez 
beneficjenta. Zgodni byli co do tego, iż operacja nie wykorzystuje walorów kulturowych 
oraz nie jest innowacyjna. Pani Sekretarz Posiedzenia przekazała Członkom Komitetu nowe 
karty oceny zgodności operacji z LSROR oraz karty oceny operacji. W głosowaniu brało 
udział 11 Członków Komitetu. Za uznaniem operacji zgodną z LSROR było 11 głosów, 
przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Podczas głosowania w sprawie oceny operacji pod kątem jej 
efektów i uwzględnienia interesu sektora rybackiego przy realizacji LSROR operacja 
uzyskała uśrednioną sumę 12,91 punktów. W związku z czym operacja nie zmieniła miejsca 
na liście operacji wybranych do dofinansowania. 
 
Podczas rozpatrywania odwołania Pana Jakuba Łukasza Urbanka pt. Popularyzacja 
walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru LGRZZ połączona z edukacją 
proekologiczną realizowana poprzez organizację rejsów wycieczkowo-informacyjnych 
jachtem żaglowym po Zalewie Zegrzyńskim Sekretarz Posiedzenia przedstawiła Członkom 
Komitetu wyniki poprzedniego głosowania, którym wzięło udział 11 osób. Za uznaniem 
operacji za zgodną z LSROR było 11 osób, przeciw – 0,  
wstrzymało się – 0. Podczas głosowania w sprawie oceny operacji pod kątem jej efektów  
i uwzględnienia interesu sektora rybackiego przy realizacji LSROR operacja uzyskała 
uśrednioną sumę 15,64 punktów. Sekretarz Posiedzenia odczytała i omówiła odwołanie oraz 
załączniki. Członkowie Komitetu nie byli zgodni co do innowacyjności projektu. Pani 
Sekretarz Posiedzenia przekazała Członkom Komitetu nowe karty oceny zgodności operacji 
z LSROR oraz karty oceny operacji. W głosowaniu brało udział 11 Członków Komitetu. Za 
uznaniem operacji zgodną z LSROR było 11 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Podczas 
głosowania w sprawie oceny operacji pod kątem jej efektów i uwzględnienia interesu sektora 
rybackiego przy realizacji LSROR operacja uzyskała uśrednioną sumę 15,73 punktów.  
W związku z tym operacja przesunęła się o jedną pozycję wyżej na liście operacji wybranych 
do dofinansowania. 
 
Jako drugie omawiane było dowołanie z zakresu „Wzmocnienie konkurencyjności  
i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” dla sektora publicznego 
wpłynęło jedno odwołanie złożone przez Gminę Dąbrówka pt. Zagospodarowanie centrum 
miejscowości. Sekretarz Posiedzenia przedstawiła Członkom Komitetu wyniki poprzedniego 
głosowania, którym wzięło udział 11 osób. Za uznaniem operacji za zgodną z LSROR było 11 
osób, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Podczas głosowania w sprawie oceny operacji pod 
kątem jej efektów i uwzględnienia interesu sektora rybackiego przy realizacji LSROR 
operacja uzyskała uśrednioną sumę 13 punktów. Sekretarz Posiedzenia odczytała i omówiła 
odwołanie. Pani Sekretarz Posiedzenia przekazała Członkom Komitetu nowe karty oceny 
zgodności operacji z LSROR oraz karty oceny operacji. W głosowaniu brało udział 11 
Członków Komitetu. Za uznaniem operacji zgodną z LSROR było 11 głosów, przeciw – 0, 
wstrzymało się – 0. Podczas głosowania w sprawie oceny operacji pod kątem jej efektów i 
uwzględnienia interesu sektora rybackiego przy realizacji LSROR operacja uzyskała 
uśrednioną sumę 13 punktów. W związku z czym operacja nie zmieniła pozycji na liście 
operacji wybranych do dofinansowania. 
 



Trzecie w kolejności omawiane były odwołania z zakresie „Wzmocnienie konkurencyjności  
i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” dla sektora gospodarczego  
i społecznego. 
 
Podczas rozpatrywania odwołania Krzysztofa Kamila Chacińskiego pt. Promocja obszaru 
LSROR - stworzenie portali informacyjnych promujących potencjał regionu Sekretarz 
Posiedzenia przedstawiła Członkom Komitetu wyniki poprzedniego głosowania, którym 
wzięło udział 11 osób. Za uznaniem operacji za zgodną z LSROR było 11 osób, przeciw – 0,  
wstrzymało się – 0. Podczas głosowania w sprawie oceny operacji pod kątem jej efektów  
i uwzględnienia interesu sektora rybackiego przy realizacji LSROR operacja uzyskała 
uśrednioną sumę 10,64 punktów. Sekretarz Posiedzenia odczytała i omówiła odwołanie 
wraz z załącznikiem. Członkowie Komitetu zgodni co do tego, iż beneficjent bezprawie 
wykorzystuje logo LGR ZZ wykorzystując jego wizerunek oraz bezprawie podszywa się pod 
stowarzyszenie poprzez stworzenie banera reklamowego LGR ZZ. Sekretarz Posiedzenia 
przekazała Członkom Komitetu nowe karty oceny zgodności operacji z LSROR oraz karty 
oceny operacji. W głosowaniu brało udział 11 Członków Komitetu. Za uznaniem operacji 
zgodną z LSROR było 11 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Podczas głosowania w 
sprawie oceny operacji pod kątem jej efektów i uwzględnienia interesu sektora rybackiego 
przy realizacji LSROR operacja uzyskała uśrednioną sumę10,64 punktów. W związku z tym 
operacja nie zmieniła miejsca na liście operacji wybranych do dofinansowania. 
 
Podczas rozpatrywania odwołania Pani Elżbiety Chacińskiej pt. Budowa miejsca 
wypoczynkowego (małej infrastruktury turystycznej) - "Pensjonat tanie spanie" Sekretarz 
Posiedzenia przedstawiła Członkom Komitetu wyniki poprzedniego głosowania, którym 
wzięło udział 11 osób. Za uznaniem operacji za zgodną z LSROR było 11 osób, przeciw – 0,  
wstrzymało się – 0. Podczas głosowania w sprawie oceny operacji pod kątem jej efektów  
i uwzględnienia interesu sektora rybackiego przy realizacji LSROR operacja uzyskała 
uśrednioną sumę 11,27 punktów. Sekretarz Posiedzenia odczytała i omówiła odwołanie 
wraz z załącznikiem. Sekretarz Posiedzenia przekazała Członkom Komitetu nowe karty 
oceny zgodności operacji z LSROR oraz karty oceny operacji. W głosowaniu brało udział 11 
Członków Komitetu. Za uznaniem operacji zgodną z LSROR było 11 głosów, przeciw – 0, 
wstrzymało się – 0. Podczas głosowania w sprawie oceny operacji pod kątem jej efektów i 
uwzględnienia interesu sektora rybackiego przy realizacji LSROR operacja uzyskała 
uśrednioną sumę 12,27 punktów. W związku z tym operacja nie zmieniła miejsca na liście 
operacji wybranych do dofinansowania. 
 
Ad.7. Zgodnie z §27 pkt. 3 Regulaminu Organizacyjnego Komitetu „Lokalnej Grupy 
Rybackiej Zalew Zegrzyński” Przewodniczący Komitetu odczytał uchwały dotyczące 
poszczególnych operacji, w sprawie wybrania do dofinansowania bez potrzeby ich 
przegłosowania. 
 
Ad.8. Zgodnie z §27 pkt. 5 Regulaminu Organizacyjnego Komitetu „Lokalnej Grupy 
Rybackiej Zalew Zegrzyński” Przewodniczący Komitetu odczytał uchwały w sprawie 
zatwierdzenia list wybranych operacji do dofinansowania. Uchwały zostały podjęte 
jednogłośnie. 
 
Ad.9. Członkowie Komitetu nie wnieśli żadnych wolnych głosów nie było także wniosków i 
zapytań. 
 
Ad.10. Przewodniczący Komitetu zamknął posiedzenie o godz. 1100. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.  

Przewodniczący Komitetu 

 

Janusz Klenczon 


