
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA 

RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI 

ODBYTEGO W DNIU 23 LIPCA 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. Jacek Perkowski 

4. Piotr Skłodowski 

5. Łukasz Strzałkowski 

6. Krzysztof Mata 

7. Dariusz Skrzydlewski 

8. Ireneusz Kamiński 

9. Sebastian Stefaniak 

 

czyli 9 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 na operacje własne do biura LGD wpłynęły 2 wnioski złożone przez LGD ZZ. 

 

Na posiedzeniu dokonano oceny następujących wniosków: 

 

Nabór nr 11/2018 

  

- Numer wniosku: 5/N11/2018; wnioskodawca: OKRĘG MAZOWIECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU 

WĘDKARSKIEGO W WARSZAWIE ; tytuł operacji: Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego 

wraz z osprzętem w Ośrodku Rybackim w Wierzbicy gmina Serock; nr identyfikacyjny: 061056341. Z oceny 

operacji, na własną prośbę, wyłączył się Pan Jacek Perkowski, Łukasz Strzałkowski i  Sebastian Stefaniak. 

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: 60 562,00 zł.  



 

 

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 26 punktów. 

 

 

Nabór nr 12/2018 

 

- Numer wniosku: 6/N12/2018; wnioskodawca: TURKOWSKA JOLANTA; tytuł operacji: Podjęcie działalności 

gospodarczej w zakresie wypożyczania sprzętu wodnego, rowerów oraz świadczenia usług ogrodniczych.; nr 

identyfikacyjny: 067858043. 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: 4/N12/2018; wnioskodawca: SYSIK RADOSŁAW; tytuł operacji: PODJĘCIE 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG KRIOLIPOLIZY; nr identyfikacyjny: 074681752. 

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: 9/N12/2018; wnioskodawca: Kozarzewski Paweł; tytuł operacji: "Rozpoczęcie działalności 

gospodarczej w zakresie wykonywania artystycznej aerofotografii szansą na rozwój gospodarczy na obszarze LGD 

Zalew Zegrzyński"; nr identyfikacyjny: 074707986. 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: 3/N12/2018; wnioskodawca: MELA KRZYSZTOF; tytuł operacji: "ROZPOCZĘCIE 

DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z GASTRONOMIĄ, OPARTEJ NA INNOWACYJNOŚCI ORAZ PROMOCJI 

PRODUKTÓW GASTRONOMICZNYCH"; nr identyfikacyjny: 074707896. 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: 1/N12/2018; wnioskodawca: Tomasiak Maciej; tytuł operacji: Utworzenie dzialalności 

gospodarczej w zakresie mechaniki pojazdowej, wulkanizacji oraz klimatyzacji w miejscowości Jabłonna.; nr 

identyfikacyjny: 074684950. 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. 

 

- Numer wniosku: 2/N12/2018; wnioskodawca: CZUBALA PIOTR; tytuł operacji: ZAKUP MASZYN I 

URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA I 

WYKONYWANIA ARCHITEKTURY OGRODOWEJ. ; nr identyfikacyjny: 074651210. 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. 

 

- Numer wniosku: 7/N12/2018; wnioskodawca: Mitjans Szałapska Marcelina; tytuł operacji: Zakup 

profesjonalnego sprzętu i wyposażenia w ramach podejmowanej działalności gospodarczej polegającej na 

wykonywaniu małej infrastruktury ogrodowej i kształtowaniu ogrodów wraz z elementami innowacyjnymi oraz 

służącymi ochronie środowiska.; nr identyfikacyjny: 074710173. 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. 



- Numer wniosku: 10/N12/2018; wnioskodawca: Ozdarska Kamila; tytuł operacji: Utworzenie i wyposażenie 

profesjonalnego studia w którym świadczone będą usługi fotograficzne.; 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: 11 punktów. 

 

Nabór nr 13/2018 

 

- Numer wniosku: 8/N13/2018; wnioskodawca: PHU KRZYSZTOF MARUSZAK ; tytuł operacji: Rozwój 

działalności gospodarczej w zakresie usług związanych z zagospodarowaniem zieleni poprzez zakup 

specjalistycznego sprzętu; nr identyfikacyjny: 074710725. 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: 15 punktów. 

Operacja własna nr OW/1/2018 

- Numer wniosku: 1/OW/1/2018; wnioskodawca: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI ; 

tytuł operacji: X Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw ; nr identyfikacyjny: 065845461. 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. 

 

Operacja własna nr OW/2/2018 

- Numer wniosku: 2/OW/2/2018; wnioskodawca: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI ; 

tytuł operacji: Budowanie partnerstw lokalnych istotnym elementem rozwoju społeczności wiejskich ; nr 

identyfikacyjny: 065845461. 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. 

 

Ad. 12 – 17 

Na posiedzeniu poddano pod głosowanie następujące Uchwały: 

 

UCHWAŁY 

Nabór nr 11/2018 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N11/2/2018 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 11/2018  w zakresie przedsięwzięcia 2.1.1 Bliżej Klienta 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę Nr N11/3/2018 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 

11/2018  w zakresie przedsięwzięcia 2.1.1 Bliżej Klienta 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N11/1/2018 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 

5/N11/2018; wnioskodawca: OKRĘG MAZOWIECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W 

WARSZAWIE ; tytuł operacji: Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego wraz z osprzętem w 

Ośrodku Rybackim w Wierzbicy gmina Serock; nr identyfikacyjny: 061056341. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Nabór nr 12/2018 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 



- Uchwałę Nr N12/9/2018 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 12/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie przedsięwzięcia: 

1.4.1 Marka dla Zalewu. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę Nr N12/10/2018 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  12/2018 

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

 

- Uchwałę nr N12/1/2018 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 6/N12/2018; wnioskodawca: TURKOWSKA JOLANTA; tytuł operacji: Podjęcie działalności 

gospodarczej w zakresie wypożyczania sprzętu wodnego, rowerów oraz świadczenia usług ogrodniczych.; nr 

identyfikacyjny: 067858043. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N12/2/2018 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 4/N12/2018; wnioskodawca: SYSIK RADOSŁAW; tytuł operacji: PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG KRIOLIPOLIZY; nr identyfikacyjny: 074681752. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N12/3/2018 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 9/N12/2018; wnioskodawca: Kozarzewski Paweł; tytuł operacji: "Rozpoczęcie działalności 

gospodarczej w zakresie wykonywania artystycznej aerofotografii szansą na rozwój gospodarczy na obszarze LGD 

Zalew Zegrzyński"; nr identyfikacyjny: 074707986. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N12/4/2018 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 3/N12/2018; wnioskodawca: MELA KRZYSZTOF; tytuł operacji: "ROZPOCZĘCIE 

DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z GASTRONOMIĄ, OPARTEJ NA INNOWACYJNOŚCI ORAZ PROMOCJI 

PRODUKTÓW GASTRONOMICZNYCH"; nr identyfikacyjny: 074707896. 



 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N12/5/2018 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 1/N12/2018; wnioskodawca: Tomasiak Maciej; tytuł operacji: Utworzenie działalności 

gospodarczej w zakresie mechaniki pojazdowej, wulkanizacji oraz klimatyzacji w miejscowości Jabłonna.; nr 

identyfikacyjny: 074684950. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N12/6/2018 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 2/N12/2018; wnioskodawca: CZUBALA PIOTR; tytuł operacji: ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ 

SŁUŻĄCYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA I 

WYKONYWANIA ARCHITEKTURY OGRODOWEJ. ; nr identyfikacyjny: 074651210. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N12/7/2018 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 7/N12/2018; wnioskodawca: Mitjans Szałapska Marcelina; tytuł operacji: Zakup profesjonalnego 

sprzętu i wyposażenia w ramach podejmowanej działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu małej 

infrastruktury ogrodowej i kształtowaniu ogrodów wraz z elementami innowacyjnymi oraz służącymi ochronie 

środowiska.; nr identyfikacyjny: 074710173. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N12/8/2018 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 10/N12/2018; wnioskodawca: Ozdarska Kamila; tytuł operacji: Utworzenie i wyposażenie 

profesjonalnego studia w którym świadczone będą usługi fotograficzne.; nr identyfikacyjny: . 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Nabór nr 13/2018 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N13/2/2018 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 13/2018 Rozwijania działalności gospodarczej w zakresie przedsięwzięcia: 3.1.1 

W jedności siła i ... mądrość. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę Nr N13/3/2018 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  13/2018 

Rozwijania działalności gospodarczej w zakresie przedsięwzięcia: 3.1.1 W jedności siła i ... mądrość. 

- Uchwałę nr N13/1/2018 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 8/N13/2018; wnioskodawca: PHU KRZYSZTOF MARUSZAK ; tytuł operacji: Rozwój 

działalności gospodarczej w zakresie usług związanych z zagospodarowaniem zieleni poprzez zakup 

specjalistycznego sprzętu; nr identyfikacyjny: 074710725. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Operacja własna nr OW/1/2018 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr OW/1/2/2018 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 OW/1/2018 wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy 

społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań 

innowacyjnych w zakresie przedsięwzięcia: 3.2.1: Więcej niż „sypialnia” 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę Nr OW/1/3/2018 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  OW/1/2018 

wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 

środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych  w zakresie 

przedsięwzięcia: 3.2.1: Więcej niż „sypialnia” 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 



- Uchwałę nr OW/1/1/2018 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 1/OW/1/2018; wnioskodawca: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI ; tytuł 

operacji: X Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw ; nr identyfikacyjny: 065845461. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Operacja własna nr OW/2/2018 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr OW/2/2/2018 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 OW/2/2018 wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy 

społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań 

innowacyjnych w zakresie przedsięwzięcia: 3.4.1: Klucz do potęgi. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę Nr OW/2/3/2018 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  OW/2/2018 

wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 

środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych  w zakresie 

przedsięwzięcia: 3.4.1: Klucz do potęgi.. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr OW/2/1/2018 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 2/OW/2/2018; wnioskodawca: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI ; tytuł 

operacji: Budowanie partnerstw lokalnych istotnym elementem rozwoju społeczności wiejskich ; nr 

identyfikacyjny: 065845461. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad.  18 

Brak wolnych wniosków. 

Ad.  19 



Protokół z posiedzenia Rady został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 20  

Posiedzenie Rady zamknął 23 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:   

 11/2018 od nr N11/1/2018 do nr N1/3/2018 

 12/2018 od nr N12/1/2018 do nr N12/10/2018 

 13/2018 od nr N13/1/2018 do nr N13/3/2018 

 OW/1/2018 od nr OW/1/1/2018 do nr OW/1/3/2018 

 OW/2/2018 od nr OW/1/1/2018 do nr OW/2/3/2018 

 

 


