PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI
ODBYTEGO W DNIU 11 KWIETNIA 2018 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.
W ramach naboru nr 2/2018, nr 5/2018 nie wpłynął żaden wniosek.

Na posiedzeniu dokonano oceny następujących wniosków:

Nabór 1/2018
- Numer wniosku: 9/N1/2018; wnioskodawca: GMINNE CENTRUM KULTURY ; tytuł operacji: "Kuźnia
Norwida"; 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: 131 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 24 punkty.

- Numer wniosku: 10/N1/2018; wnioskodawca: GMINNY OŚRODEK KULTURY W SOMIANCE ; tytuł
operacji: Adaptacja budynku pod utworzenie Centrum Rekreacyjno - Turystycznego w Nowych Wypychach; 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: 130 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 24 punkty.

- Numer wniosku: 28/N1/2018; wnioskodawca: Fundacja eBiznes Club ; tytuł operacji: Przygoda nad Zalewem
Zegrzyńskim!- czyli innowacyjne, ekologiczne i kompleksowe usługi turystyczne dzięki zakupowi
specjalistycznego wyposażenia.; 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 oraz Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest
zgodna z LSR oraz z Programem.
Ustalona kwota wsparcia: 217 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 24 punkty.

- Numer wniosku: 5/N1/2018; wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury; tytuł operacji: Modernizacja elewacji
Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie wraz z zakupem wyposażenia; 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: 99 788,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 21 punktów.
Nabór 3/2018
- Numer wniosku: 33/N3/2018; wnioskodawca: Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie ; tytuł operacji: 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 oraz 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 punkty.
- Numer wniosku: 30/N3/2018; wnioskodawca: CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU ;
tytuł operacji: Podniesienie standardu budynku samorządowej instytucji kultury - sali widowiskowej CKiCz; 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: 50 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 18 punktów.

- Numer wniosku: 8/N3/2018; wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie ; tytuł operacji:
Rozwój infrastruktury wędkarskiej i promocja dziedzictwa wiślanego 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 oraz 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.
Nabór 4/2018
- Numer wniosku: 3/N4/2018; wnioskodawca: ROZMANOWSKA JOLANTA; tytuł operacji: utworzenie miejsca
pracy dla terapeuty dziecięcego poprzez utworzenie Gabinetu Terapii Dziecięcej; nr identyfikacyjny: 074209354.
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: 50 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 19 punktów.

- Numer wniosku: 2/N4/2018; wnioskodawca: Kowalewska Magdalena; tytuł operacji: Podjęcie działalności
gospodarczej i zakup maszyn do 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: 50 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 17 punktów.

- Numer wniosku: 15/N4/2018; wnioskodawca: Mitjans Szałapski Jerzy; tytuł operacji: Podjęcie działalności
gospodarczej oraz zakup innowacyjnego latającego sprzętu do badania jakości powietrza pod względem

określonych wskaźników monitorujących skład, stężenie i zanieczyszczenia.; nr identyfikacyjny: 064583231.
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: 50 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 16 punktów.
- Numer wniosku: 16/N4/2018; wnioskodawca: Cholewiński Artur; tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności
gospodarczej przez osobę z grupy defaworyzowanej poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń ; nr
identyfikacyjny: 074209421. 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: 50 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 16 punktów.
- Numer wniosku: 14/N4/2018; wnioskodawca: HABRAJSKA Joanna; tytuł operacji: ZDROWIE OD
PODSTAW; nr identyfikacyjny: 074245673. 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: 50 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 13 punktów.
- Numer wniosku: 1/N4/2018; wnioskodawca: Czarnecka Anna; tytuł operacji: PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

W

ZAKRESIE

USŁUG

PROJEKTOWANIA

ARCHITEKTURY

ZIELENI;

nr

identyfikacyjny: 074156782. 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: 50 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 12 punktów.
Nabór 6/2018
- Numer wniosku: 11/N6/2018; wnioskodawca: Sklep spożywczo-przemysłowy Alicja Kowalska; tytuł operacji:
Zakup sprzętu i wyposażenia w celu rozwoju działalności gospodarczej i nawiązania szerszej współpracy z
otoczeniem; 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: 25 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 21 punktów.
- Numer wniosku: 27/N6/2018; wnioskodawca: BOŃKOWSKI CONSULTING Krzysztof Bońkowski ; tytuł
operacji: Rozwój firm oraz organizacji współpracujących w zakresie działalności turystycznej szansą na
utrzymanie konkurencyjności 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: 25 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 20 punktów.

- Numer wniosku: 18/N6/2018; wnioskodawca: Przychodnia dla Zwierząt Kado Mirosław ; tytuł operacji:
Podwyższenie standardu świadczonych usług poprzez diagnostykę hamatologiczną i biochemiczną na terenie
LGDZZ.; 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: 25 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 19 punktów.
- Numer wniosku: 32/N6/2018; wnioskodawca: LEGWET CAŁODOBOWA LECZNICA WETERYNARYJNA
S.C. ; tytuł operacji: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie usług laboratoryjnych poprzez zakup
specjalistycznego sprzętu; nr identyfikacyjny: 074219522. 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: 25 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 18 punktów.

- Numer wniosku: 25/N6/2018; wnioskodawca: KONRAD PŁOCHARSKI ; tytuł operacji: Rozwój usług firmy
dzięki zakupowi specjalistycznego ekologicznego wyposażenia niezbędnego do utrzymania konkurencyjności
firmy szansą na rozwój gospodarczy, zmniejszenie niskiej emisji dzięki wsparciu LGD Zalew Zegrzyński.; nr
identyfikacyjny: 074242354. 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: 25 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 13 punktów.

- Numer wniosku: 22/N6/2018; wnioskodawca: DIAMOND BEAUTY KAMILA CHRZANOWSKA ; tytuł
operacji: Usługi kosmetycznie nie tylko dla ciała ale i dla biznesu.; 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: 25 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 12 punktów.

Nabór 7/2018
- Numer wniosku: 34/N7/2018; wnioskodawca: Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie ; tytuł operacji: Rybka lubi
pływać, czyli historia bużańskiego leszcza w kuligowskim skansenie; 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 oraz 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: 12/N7/2018; wnioskodawca: Miasto i Gmina Serock ; tytuł operacji: Rozwój społeczny na
terenie Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, dzięki utworzeniu gminnej ligi korfballu i programu rozwoju
tenisa stołowego; 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: 31 815,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 15 punktów.
- Numer wniosku: 35/N7/2018; wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce ; tytuł operacji: "Włącz
się. Aktywizacja społeczności gminy 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: 31 815,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 15 punktów.
- Numer wniosku: 6/N7/2018; wnioskodawca: Gmina Wieliszew ; tytuł operacji: Integracja poprzez kulturę; 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: 31 815,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 14 punktów.
- Numer wniosku: 20/N7/2018; wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie ; tytuł operacji:
„Siła tkwi w społeczności. Aktywizacja i integracja mieszkańców 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: 31 815,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 14 punktów.
- Numer wniosku: 26/N7/2018; wnioskodawca: Klub Sportowy "Sokół" Serock ; tytuł operacji: Serocki Turniej
Miast Partnerskich sposobem na wzmocnienie kapitału społecznego na terenie Lokalnej Grupy Działania Zalew
Zegrzyński.; 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: 50 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 13 punktów.
- Numer wniosku: 29/N7/2018; wnioskodawca: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku ; tytuł operacji:
Integracja Kulturalna Wspólnot Lokalnych; 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: 31 815,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 12 punktów.

Nabór 8/2018
- Numer wniosku: 17/N8/2018; wnioskodawca: Gmina Jabłonna ; tytuł operacji: Śladami kultury i dziedzictwa
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: 31 815,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 15 punktów.
- Numer wniosku: 21/N8/2018; wnioskodawca: Miasto i Gmina Serock ; tytuł operacji: Rola Folklora - czyli
serockie poszukiwania ludowej obrzędowości i gawędy o dawnych zwyczajach; nr identyfikacyjny: 06106024. 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: 31 815,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 14 punktów.
- Numer wniosku: 7/N8/2018; wnioskodawca: Ośrodek Kultury w Wieliszewie, Gminne Centrum Kultury ; tytuł
operacji: "20 lat z Promykami"; 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: 31 815,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 13 punktów.
- Numer wniosku: 37/N8/2018; wnioskodawca: Gmina Wieliszew ; tytuł operacji: Ocalić od zapomnienia. Historia
zatrzymana w kadrze i na dokumencie; 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: 31 815,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 13 punktów.
- Numer wniosku: 31/N8/2018; wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka Pw. Św. Anny w Serocku ; tytuł
operacji: Montaż systemu alarmowego SWN i systemu telewizji dozorowej TVU na budynku kościoła pw.
Zwiastowania NMP w Serocku.; nr identyfikacyjny: 071849416. 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: 48 512,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 12 punktów.

Nabór 9/2018

- Numer wniosku: 13/N9/2018; wnioskodawca: Miasto i Gmina Serock ; tytuł operacji: Rozwój społeczny szansą
na zwiększenie wiedzy mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, dzięki organizacji
imprez integracyjnych ukierunkowanych na edukację sportową.; 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: 31 815,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 15 punktów.
- Numer wniosku: 23/N9/2018; wnioskodawca: Gmina Somianka ; tytuł operacji: "Nabycie nowych kwalifikacji
- szansą na rozwój zawodowy 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 oraz 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: 24/N9/2018; wnioskodawca: GMINNY OŚRODEK KULTURY W SOMIANCE ; tytuł
operacji: U rodziny Sołtysa - wspólne biesiadowanie bez granic; 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: 31 815,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 15 punktów.
- Numer wniosku: 19/N9/2018; wnioskodawca: Gmina Wieliszew ; tytuł operacji: Szerokie horyzonty; 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: 31 815,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 14 punktów.
Nabór 10/2018
- Numer wniosku: 36/N10/2018; wnioskodawca: Powiat Legionowski ; tytuł operacji: Forum dla Zalewu wykorzystanie potencjału turystycznego Jeziora Zegrzyńskiego.; nr identyfikacyjny: 065625144. 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: 31 815,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 14 punktów.
- Numer wniosku: 4/N10/2018; wnioskodawca: STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI I ROZWOJU
ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO ; tytuł operacji: Zachowanie walorów środowiska i podniesienie atrakcyjności
turystycznej obszar LGD Zalew Zegrzyński poprzez budowę infrastruktury monitoringu powietrza na terenie 7
gmin Turystycznej Krainy Dolnego Bugu i Jeziora Zegrzyńskiego.; 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: 50 000,00 zł.
W wyniku oceny wniosek otrzymał: 13 punktów.

Ad. 12 – 17
Na posiedzeniu poddano pod głosowanie następujące Uchwały:

UCHWAŁY
Nabór 1/2018
Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła:
- Uchwałę Nr N1/5/2018 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 1/2018 w zakresie przedsięwzięcia 1.4.2 Infrastruktura dla
turystyki.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę Nr N1/6/2018 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
1/2018 w zakresie przedsięwzięcia 1.4.2 Infrastruktura dla turystyki.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-

Uchwałę

nr

N1/1/2018

w

sprawie

wyboru

operacji

do

finansowania

dotyczącą

wniosku:

Znak sprawy: 9/N1/2018; wnioskodawca: GMINNE CENTRUM KULTURY ; tytuł operacji: "Kuźnia Norwida";
nr identyfikacyjny: 063260845.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-

Uchwałę

nr

N1/2/2018

w

sprawie

wyboru

operacji

do

finansowania

dotyczącą

wniosku:

Znak sprawy: 10/N1/2018; wnioskodawca: GMINNY OŚRODEK KULTURY W SOMIANCE ; tytuł operacji:
Adaptacja budynku pod utworzenie Centrum Rekreacyjno - Turystycznego w Nowych Wypychach; nr
identyfikacyjny: 062747982.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-

Uchwałę

nr

N1/3/2018

w

sprawie

wyboru

operacji

do

finansowania

dotyczącą

wniosku:

Znak sprawy: 28/N1/2018; wnioskodawca: Fundacja eBiznes Club ; tytuł operacji: Przygoda nad Zalewem
Zegrzyńskim!- czyli innowacyjne, ekologiczne i kompleksowe usługi turystyczne dzięki zakupowi
specjalistycznego wyposażenia.; nr identyfikacyjny: 065604131.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-

Uchwałę

nr

N1/4/2018

w

sprawie

wyboru

operacji

do

finansowania

dotyczącą

wniosku:

Znak sprawy: 5/N1/2018; wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury; tytuł operacji: Modernizacja elewacji
Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie wraz z zakupem wyposażenia; nr identyfikacyjny: 068262432.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Nabór 3/2018
Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła:
- Uchwałę Nr N3/4/2018 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 3/2018 w zakresie przedsięwzięcia 2.3.1 Zalew rybactwem
stoi.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę Nr N3/5/2018 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
3/2018 w zakresie przedsięwzięcia 2.3.1 Zalew rybactwem stoi.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-

Uchwałę

nr

N3/1/2018

w

sprawie

wyboru

operacji

do

finansowania

dotyczącą

wniosku:

Znak sprawy: 33/N3/2018; wnioskodawca: Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie ; tytuł operacji: BUG – rzeka
życia …; nr identyfikacyjny: 064023603.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-

Uchwałę

nr

N3/2/2018

w

sprawie

wyboru

operacji

do

finansowania

dotyczącą

wniosku:

Znak sprawy: 30/N3/2018; wnioskodawca: CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU ; tytuł
operacji: Podniesienie standardu budynku samorządowej instytucji kultury - sali widowiskowej CKiCz; nr
identyfikacyjny: 072454780.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-

Uchwałę

nr

N3/3/2018

w

sprawie

wyboru

operacji

do

finansowania

dotyczącą

wniosku:

Znak sprawy: 8/N3/2018; wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie ; tytuł operacji: Rozwój
infrastruktury wędkarskiej i promocja dziedzictwa wiślanego w Gminie Jabłonna.; nr identyfikacyjny: 063989735.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Nabór 4/2018
Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła:
- Uchwałę Nr N4/7/2018 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 4/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie przedsięwzięcia: 1.1.1.
Praca nad Zalewem.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

- Uchwałę Nr N4/8/2018 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 4/2018
Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie przedsięwzięcia: 1.1.1. Praca nad Zalewem.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-

Uchwałę

nr

N4/1/2018

w

sprawie

wyboru

operacji

do

finansowania

dotyczącą

wniosku:

Znak sprawy: 3/N4/2018; wnioskodawca: ROZMANOWSKA JOLANTA; tytuł operacji: utworzenie miejsca
pracy dla terapeuty dziecięcego poprzez utworzenie Gabinetu Terapii Dziecięcej; nr identyfikacyjny: 074209354.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-

Uchwałę

nr

N4/2/2018

w

sprawie

wyboru

operacji

do

finansowania

dotyczącą

wniosku:

Znak sprawy: 2/N4/2018; wnioskodawca: Kowalewska Magdalena; tytuł operacji: Podjęcie działalności
gospodarczej i zakup maszyn do robót ziemnych; nr identyfikacyjny: 072685626.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-

Uchwałę

nr

N4/3/2018

w

sprawie

wyboru

operacji

do

finansowania

dotyczącą

wniosku:

Znak sprawy: 15/N4/2018; wnioskodawca: Mitjans Szałapski Jerzy; tytuł operacji: Podjęcie działalności
gospodarczej oraz zakup innowacyjnego latającego sprzętu do badania jakości powietrza pod względem
określonych wskaźników monitorujących skład, stężenie i zanieczyszczenia.; nr identyfikacyjny: 064583231.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-

Uchwałę

nr

N4/4/2018

w

sprawie

wyboru

operacji

do

finansowania

dotyczącą

wniosku:

Znak sprawy: 16/N4/2018; wnioskodawca: Cholewiński Artur; tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności
gospodarczej przez osobę z grupy defaworyzowanej poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń ; nr
identyfikacyjny: 074209421.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-

Uchwałę

nr

N4/5/2018

w

sprawie

wyboru

operacji

do

finansowania

dotyczącą

wniosku:

Znak sprawy: 14/N4/2018; wnioskodawca: HABRAJSKA Joanna; tytuł operacji: ZDROWIE OD PODSTAW; nr
identyfikacyjny: 074245673.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-

Uchwałę

nr

N4/6/2018

w

sprawie

wyboru

operacji

do

finansowania

dotyczącą

wniosku:

Znak sprawy: 1/N4/2018; wnioskodawca: Czarnecka Anna; tytuł operacji: PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

W

ZAKRESIE

identyfikacyjny: 074156782.

USŁUG

PROJEKTOWANIA

ARCHITEKTURY

ZIELENI;

nr

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Nabór 6/2018
Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła:
- Uchwałę Nr N6/7/2018 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 6/2018 w zakresie przedsięwzięcia: 3.1.1. W jedności siła i … mądrość.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę Nr N6/8/2018 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 6/2018 w
zakresie przedsięwzięcia: 3.1.1. W jedności siła i … mądrość.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-

Uchwałę

nr

N6/1/2018

w

sprawie

wyboru

operacji

do

finansowania

dotyczącą

wniosku:

Znak sprawy: 11/N6/2018; wnioskodawca: Sklep spożywczo-przemysłowy Alicja Kowalska; tytuł operacji:
Zakup sprzętu i wyposażenia w celu rozwoju działalności gospodarczej i nawiązania szerszej współpracy z
otoczeniem; nr identyfikacyjny: 053263214.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-

Uchwałę

nr

N6/2/2018

w

sprawie

wyboru

operacji

do

finansowania

dotyczącą

wniosku:

Znak sprawy: 27/N6/2018; wnioskodawca: BOŃKOWSKI CONSULTING Krzysztof Bońkowski ; tytuł operacji:
Rozwój firm oraz organizacji współpracujących w zakresie działalności turystycznej szansą na utrzymanie
konkurencyjności na terenie Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński; nr identyfikacyjny: 062573282.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-

Uchwałę

nr

N6/3/2018

w

sprawie

wyboru

operacji

do

finansowania

dotyczącą

wniosku:

Znak sprawy: 18/N6/2018; wnioskodawca: Przychodnia dla Zwierząt Kado Mirosław ; tytuł operacji:
Podwyższenie standardu świadczonych usług poprzez diagnostykę hamatologiczną i biochemiczną na terenie
LGDZZ.; nr identyfikacyjny: 063512710.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-

Uchwałę

nr

N6/4/2018

w

sprawie

wyboru

operacji

do

finansowania

dotyczącą

wniosku:

Znak sprawy: 32/N6/2018; wnioskodawca: LEGWET CAŁODOBOWA LECZNICA WETERYNARYJNA S.C.

; tytuł operacji: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie usług laboratoryjnych poprzez zakup
specjalistycznego sprzętu; nr identyfikacyjny: 074219522.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-

Uchwałę

nr

N6/5/2018

w

sprawie

operacji

wyboru

do

finansowania

dotyczącą

wniosku:

Znak sprawy: 25/N6/2018; wnioskodawca: KONRAD PŁOCHARSKI ; tytuł operacji: Rozwój usług firmy dzięki
zakupowi specjalistycznego ekologicznego wyposażenia niezbędnego do utrzymania konkurencyjności firmy
szansą na rozwój gospodarczy, zmniejszenie niskiej emisji dzięki wsparciu LGD Zalew Zegrzyński.; nr
identyfikacyjny: 074242354.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-

Uchwałę

nr

N6/6/2018

w

sprawie

wyboru

operacji

do

finansowania

dotyczącą

wniosku:

Znak sprawy: 22/N6/2018; wnioskodawca: DIAMOND BEAUTY KAMILA CHRZANOWSKA ; tytuł operacji:
Usługi

kosmetycznie

nie

tylko

dla

ciała

ale

i

dla

biznesu.;

nr

identyfikacyjny:

.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Nabór 7/2018
Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła:
- Uchwałę Nr N7/8/2018 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 7/2018 w zakresie przedsięwzięcia: 3.2.1. Więcej niż „sypialnia”.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę Nr N7/9/2018 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 7/2018 w
zakresie przedsięwzięcia: 3.2.1. Więcej niż „sypialnia”.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

-

Uchwałę

nr

N7/1/2018

w

sprawie

wyboru

operacji

do

finansowania

dotyczącą

wniosku:

Znak sprawy: 34/N7/2018; wnioskodawca: Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie ; tytuł operacji: Rybka lubi
pływać, czyli historia bużańskiego leszcza w kuligowskim skansenie; nr identyfikacyjny: 064023603.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

-

Uchwałę

nr

N7/2/2018

w

sprawie

wyboru

operacji

do

finansowania

dotyczącą

wniosku:

Znak sprawy: 12/N7/2018; wnioskodawca: Miasto i Gmina Serock ; tytuł operacji: Rozwój społeczny na terenie
Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, dzięki utworzeniu gminnej ligi korfballu i programu rozwoju tenisa
stołowego; nr identyfikacyjny: 063106024.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-

Uchwałę

nr

N7/3/2018

w

sprawie

wyboru

operacji

do

finansowania

dotyczącą

wniosku:

Znak sprawy: 35/N7/2018; wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce ; tytuł operacji: "Włącz się.
Aktywizacja społeczności gminy Dąbrówka"; nr identyfikacyjny: 063260845.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-

Uchwałę

nr

N7/4/2018

w

sprawie

wyboru

operacji

do

finansowania

dotyczącą

wniosku:

Znak sprawy: 6/N7/2018; wnioskodawca: Gmina Wieliszew ; tytuł operacji: Integracja poprzez kulturę; nr
identyfikacyjny: 063214031.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-

Uchwałę

nr

N7/5/2018

w

sprawie

wyboru

operacji

do

finansowania

dotyczącą

wniosku:

Znak sprawy: 20/N7/2018; wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie ; tytuł operacji: „Siła
tkwi w społeczności. Aktywizacja i integracja mieszkańców Gminy Jabłonna."; nr identyfikacyjny: 063989735.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-

Uchwałę

nr

N7/6/2018

w

sprawie

wyboru

operacji

do

finansowania

dotyczącą

wniosku:

Znak sprawy: 26/N7/2018; wnioskodawca: Klub Sportowy "Sokół" Serock ; tytuł operacji: Serocki Turniej Miast
Partnerskich sposobem na wzmocnienie kapitału społecznego na terenie Lokalnej Grupy Działania Zalew
Zegrzyński.; nr identyfikacyjny: .
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-

Uchwałę

nr

N7/7/2018

w

sprawie

wyboru

operacji

do

finansowania

dotyczącą

wniosku:

Znak sprawy: 29/N7/2018; wnioskodawca: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku ; tytuł operacji: Integracja
Kulturalna Wspólnot Lokalnych; nr identyfikacyjny: 072454780.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Nabór 8/2018
Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła:

- Uchwałę Nr N8/6/2018 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 8/2018 w zakresie przedsięwzięcia: 3.3.1. Kultura czyni człowieka, historia tworzy
naród.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę Nr N8/7/2018 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 8/2018 w
zakresie przedsięwzięcia: 3.3.1. Kultura czyni człowieka, historia tworzy naród.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-

Uchwałę

nr

N8/1/2018

w

sprawie

wyboru

operacji

do

finansowania

dotyczącą

wniosku:

Znak sprawy: 17/N8/2018; wnioskodawca: Gmina Jabłonna ; tytuł operacji: Śladami kultury i dziedzictwa Gminy
Jabłonna; nr identyfikacyjny: 062986940.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-

Uchwałę

nr

N8/2/2018

w

sprawie

wyboru

operacji

do

finansowania

dotyczącą

wniosku:

Znak sprawy: 21/N8/2018; wnioskodawca: Miasto i Gmina Serock ; tytuł operacji: Rola Folklora - czyli serockie
poszukiwania ludowej obrzędowości i gawędy o dawnych zwyczajach; nr identyfikacyjny: 06106024.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-

Uchwałę

nr

N8/3/2018

w

sprawie

wyboru

operacji

do

finansowania

dotyczącą

wniosku:

Znak sprawy: 7/N8/2018; wnioskodawca: Ośrodek Kultury w Wieliszewie, Gminne Centrum Kultury ; tytuł
operacji: "20 lat z Promykami"; nr identyfikacyjny: 063989323.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-

Uchwałę

nr

N8/4/2018

w

sprawie

wyboru

operacji

do

finansowania

dotyczącą

wniosku:

Znak sprawy: 37/N8/2018; wnioskodawca: Gmina Wieliszew ; tytuł operacji: Ocalić od zapomnienia.Historia
zatrzymana w kadrze i na dokumencie; nr identyfikacyjny: 063214031.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-

Uchwałę

nr

N8/5/2018

w

sprawie

wyboru

operacji

do

finansowania

dotyczącą

wniosku:

Znak sprawy: 31/N8/2018; wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka Pw. Św. Anny w Serocku ; tytuł operacji:
Montaż systemu alarmowego SWN i systemu telewizji dozorowej TVU na budynku kościoła pw. Zwiastowania
NMP w Serocku.; nr identyfikacyjny: 071849416.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Nabór 9/2018
Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła:
- Uchwałę Nr N9/5/2018 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 9/2018 w zakresie przedsięwzięcia: 3.4.1. Klucz do potęgi.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę Nr N9/6/2018 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 9/2018 w
zakresie przedsięwzięcia: 3.4.1. Klucz do potęgi.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-

Uchwałę

nr

N9/1/2018

w

sprawie

wyboru

operacji

do

finansowania

dotyczącą

wniosku:

Znak sprawy: 13/N9/2018; wnioskodawca: Miasto i Gmina Serock ; tytuł operacji: Rozwój społeczny szansą na
zwiększenie wiedzy mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, dzięki organizacji imprez
integracyjnych ukierunkowanych na edukację sportową.; nr identyfikacyjny: 063106024.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-

Uchwałę

nr

N9/2/2018

w

sprawie

wyboru

operacji

do

finansowania

dotyczącą

wniosku:

Znak sprawy: 23/N9/2018; wnioskodawca: Gmina Somianka ; tytuł operacji: "Nabycie nowych kwalifikacji szansą

na

rozwój

zawodowy

mieszkańców

Gminy

Somianka";

nr

identyfikacyjny:

062541506.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-

Uchwałę

nr

N9/3/2018

w

sprawie

wyboru

operacji

do

finansowania

dotyczącą

wniosku:

Znak sprawy: 24/N9/2018; wnioskodawca: GMINNY OŚRODEK KULTURY W SOMIANCE ; tytuł operacji: U
rodziny Sołtysa - wspólne biesiadowanie bez granic; nr identyfikacyjny: 062747982.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-

Uchwałę

nr

N9/4/2018

w

sprawie

wyboru

operacji

do

finansowania

dotyczącą

wniosku:

Znak sprawy: 19/N9/2018; wnioskodawca: Gmina Wieliszew ; tytuł operacji: Szerokie horyzonty; nr
identyfikacyjny: 063214031.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Nabór 10/2018
Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła:
- Uchwałę Nr N10/3/2018 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 10/2018 w zakresie przedsięwzięcia: 4.2.1. Tylko jeden Zalew.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Uchwałę Nr N10/4/2018 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 10/2018 w
zakresie przedsięwzięcia: 4.2.1. Tylko jeden Zalew.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-

Uchwałę

nr

N10/1/2018

w

sprawie

wyboru

operacji

do

finansowania

dotyczącą

wniosku:

Znak sprawy: 36/N10/2018; wnioskodawca: Powiat Legionowski ; tytuł operacji: Forum dla Zalewu wykorzystanie

potencjału

turystycznego

Jeziora

Zegrzyńskiego.;

nr

identyfikacyjny:

065625144.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-

Uchwałę

nr

N10/2/2018

w

sprawie

wyboru

operacji

do

finansowania

dotyczącą

wniosku:

Znak sprawy: 4/N10/2018; wnioskodawca: STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI I ROZWOJU
ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO ; tytuł operacji: Zachowanie walorów środowiska i podniesienie atrakcyjności
turystycznej obszar LGD Zalew Zegrzyński poprzez budowę infrastruktury monitoringu powietrza na terenie 7
gmin Turystycznej Krainy Dolnego Bugu i Jeziora Zegrzyńskiego.; nr identyfikacyjny: 063957232.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad. 18
Brak wolnych wniosków.
Ad. 19
Protokół z posiedzenia Rady został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 20
Posiedzenie Rady zamknął 11 kwietnia br. o godzinie 15.30 jej Przewodniczący Pan Krzysztof Mata.

Protokolant – Sekretarz Rady
Łukasz Strzałkowski

Załączniki do protokołu stanowią:
1. Lista obecności członków Rady
2. Uchwały dla naboru:
 1/2018 od nr N1/1/2018 do nr N1/6/2018
 3/2018 od nr N3/1/2018 do nr N3/5/2018
 4/2018 od nr N4/1/2018 do nr N4/8/2018
 6/2018 od nr N6/1/2018 do nr N6/8/2018
 7/2018 od nr N7/1/2018 do nr N7/9/2018
 8/2018 od nr N8/1/2018 do nr N8/7/2018
 9/2018 od nr N9/1/2018 do nr N9/6/2018
 10/2018 od nr N10/1/2018 do nr N10/4/2018

Przewodniczący Rady
Krzysztof Mata

