
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA 

RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI 

ODBYTEGO W DNIU 03 WRZEŚNIA 2020 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. Mateusz Sierawski 

9. Sebastian Stefaniak 

10. Janusz Klenczon 

 

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 12 naborów wpłynęło 39 wniosków.  

Na posiedzeniu dokonano oceny następujących wniosków:  

 

Nabór nr 1/2020 

 

- Numer wniosku: 3/N1/2020; wnioskodawca: Kmoch Adam; tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie 

usług związanych z administracją biura celem stworzenia nowych miejsc pracy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński; nr 

identyfikacyjny: 076493672. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek 

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

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

Ustalona kwota wsparcia: 70 000,00 zł. 

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 20 punktów. 

 

- Numer wniosku: 29/N1/2020; wnioskodawca: BOŃCZEWSKA PATRYCJA; tytuł operacji: PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG MARKETINGOWYCH.; nr identyfikacyjny: 076509122. W głosowaniu 



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

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

z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 70 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 20 punktów. 

 

- Numer wniosku: 18/N1/2020; wnioskodawca: Gargała Piotr; tytuł operacji: Podjęcie działalności świadczącej usługi 

mobilnego warsztatu samochodowego ; nr identyfikacyjny: 076494080. 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, Karty oceny operacji z 

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

Ustalona kwota wsparcia: 70 000,00 zł. 

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 19 punktów. 

 

- Numer wniosku: 21/N1/2020; wnioskodawca: Wróbel Robert; tytuł operacji: Focus – jednoosobowa działalność gospodarcza. 

; nr identyfikacyjny: 076514293. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. 

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

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

Ustalona kwota wsparcia: 70 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 19 punktów. 

 

- Numer wniosku: 30/N1/2020; wnioskodawca: KORCZAK JOANNA; tytuł operacji: PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH; nr identyfikacyjny: 076514153. W głosowaniu 

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

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

z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 70 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 18 punktów. 

 

Nabór nr 2/2020 

 

- Numer wniosku: 14/N2/2020; wnioskodawca: Sklep spożywczo-przemysłowy Alicja Kowalska ; tytuł operacji: Zakup 

sprzętu i wyposażenia oraz zastosowanie rozwiązań korzystnie wpływających na stan środowiska w celu zbudowania 

długofalowej przewagi przedsiębiorstwa; 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, Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.  

Ustalona kwota wsparcia: 79 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 27 punktów. 

 

- Numer wniosku: 25/N2/2020; wnioskodawca: PHU IWON BOŻENA WIŚNIEWSKA ; tytuł operacji: Zakup maszyn i 

urządzeń do rozwijania działalności w zakresie świadczenia usług budowlanych. ; nr identyfikacyjny: 065924676. W 

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

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

iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 100 000,00 zł.  



W wyniku oceny wniosek otrzymał: 27 punktów. 

- Numer wniosku: 9/N2/2020; wnioskodawca: DARIUSZ SNOPKIEWICZ EXPORT-IMPORT ; tytuł operacji: Zakup maszyn 

i urządzeń do rozwijania działalności handlowej firmy.; nr identyfikacyjny: 065205632. W głosowaniu stwierdzono, iż jest 

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

oceny zgodności operacji z LSR, 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: 26 punktów. 

 

- Numer wniosku: 27/N2/2020; wnioskodawca: AGBUD Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa; tytuł operacji: Rozwój przedsiębiorstwa AGBUD Group Sp. z o.o. Sp.k. poprzez zakup specjalistycznego 

sprzętu do budowy dróg, stacji ładowania pojazdów oraz powstaniu nowych miejsc pracy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński.; 

nr identyfikacyjny: 065834231. Z oceny operacji, na własną prośbę, wyłączył się Pan Piotr Skłodowski. W głosowaniu 

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

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

z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 100 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 26 punktów. 

 

- Numer wniosku: 15/N2/2020; wnioskodawca: ADBUD Wash Jolanta Podgórna; tytuł operacji: Rozwój działalności 

gospodarczej poprzez zakup sprzętu do prac budowlanych ; nr identyfikacyjny: 067637321. 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, 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: 25 punktów. 

 

- Numer wniosku: 16/N2/2020; wnioskodawca: KP Event Klaudia Pietrucha ; tytuł operacji: Zakup maszyn i urządzeń do 

rozwijania działalności w zakresie produkcji mebli dziecięcych.; nr identyfikacyjny: 076495054. W głosowaniu stwierdzono, 

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

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

Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 120 626,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 23 punktów. 

 

- Numer wniosku: 5/N2/2020; wnioskodawca: Event Boat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ; tytuł operacji: 

Rozwinięcie działalności gospodarczej poprzez zakup infrastruktury turystycznej oraz stworzenia miejsca pracy dla osób z 

grupy defaworyzowanej. ; nr identyfikacyjny: 075807390. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały 

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

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

Ustalona kwota wsparcia: 200 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 22 punktów. 

 

- Numer wniosku: 4/N2/2020; wnioskodawca: Zakład Usług Budowlanych Magdalena Kowalewska; tytuł operacji: Rozwój 

działalności gospodarczej poprzez zakup maszyn do robót ziemnych i zwiększenie zatrudnienia; 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, Karty oceny operacji z Programem 

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

Ustalona kwota wsparcia: 200 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 20 punktów. 

 

- Numer wniosku: 7/N2/2020; wnioskodawca: level-up tennis Piotr Rozmus; tytuł operacji: Stworzenie centrum wirtualnej 

rzeczywistości i e-sportu; nr identyfikacyjny: 075171822. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały 

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

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

Ustalona kwota wsparcia: 162 553,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 19 punktów. 

 

- Numer wniosku: 38/N2/2020; wnioskodawca: PHU ARMAKO Arkadiusz Kokosza i Marcin Kokosza Sp. j. ; tytuł operacji: 

Zawodowo - Aktywni; nr identyfikacyjny: 076516494. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały 

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

LSR, 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: 14 punktów. 

 

Nabór nr 3/2020 

 

- Numer wniosku: 11/N3/2020; wnioskodawca: KRUSZEWSKI GRZEGORZ; tytuł operacji: Utworzenie nowego 

przedsiębiorstwa w zakresie wykonywania usług INSTALACJE SANITARNE ORAZ USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE; 

nr identyfikacyjny: 075091922. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. 

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

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

Ustalona kwota wsparcia: 70 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 19 punktów. 

 

- Numer wniosku: 12/N3/2020; wnioskodawca: KROKWIŃSKI CEZARY; tytuł operacji: Założenie działalności sportowo-

rekreacyjnej na terenie Gminy Serock; nr identyfikacyjny: 052935703. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum 

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

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

Ustalona kwota wsparcia: 70 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 17 punktów. 

 

- Numer wniosku: 1/N3/2020; wnioskodawca: Tomasiak Maciej; tytuł operacji: Utworzenie innowacyjnej dzialalności 

gospodarczej w zakresie mobilnej mechaniki pojazdowej wraz z serwisem 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, Karty oceny operacji z 

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

Ustalona kwota wsparcia: 70 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 16 punktów. 

 



- Numer wniosku: 13/N3/2020; wnioskodawca: PIETRUCHA JOLANTA; tytuł operacji: Założenie działalności gospodarczej 

zajmującej się hafciarstwem.; nr identyfikacyjny: 076497404. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz 

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

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

Ustalona kwota wsparcia: 70 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 16 punktów. 

 

- Numer wniosku: 24/N2/2020; wnioskodawca: Tintisona Barbara; tytuł operacji: Otwarcie kawiarni kulturalnej w gminie 

Nieporęt; nr identyfikacyjny: 076512894. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane 

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

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

Ustalona kwota wsparcia: 70 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 15 punktów. 

 

- Numer wniosku: 28/N3/2020; wnioskodawca: Kulpita Beata; tytuł operacji: SIŁA MAŁYCH FIRM – promocja regionu 

Zalewu Zegrzyńskiego; nr identyfikacyjny: 076494563. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały 

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

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

Ustalona kwota wsparcia: 70 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 15 punktów. 

 

Nabór nr 4/2020 

- Numer wniosku: 37/N4/2020; wnioskodawca: Fundacja "EBIZNES CLUB" ; tytuł operacji: Wsparcie rozwoju firm oraz 

organizacji współpracujących w zakresie działalności turystycznej i rekreacyjnej szansą na utrzymanie konkurencyjności na 

terenie Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński.; 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, 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: 22/N4/2020; wnioskodawca: EKO power 21 Sp. z o.o. ; tytuł operacji: Zakup wyposażenia firmy do 

prowadzenia działalności gospodarczej.; nr identyfikacyjny: 067863056. Z oceny operacji, na własną prośbę, wyłączył się 

Pan Krzysztof Mata.  W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek 

przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, 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: 23/N4/2020; wnioskodawca: PIOTR SIKORSKI ; tytuł operacji: Zakup wyposażenia do firmy.; nr 

identyfikacyjny: . Z oceny operacji, na własną prośbę, wyłączył się Pan Krzysztof Mata. W głosowaniu stwierdzono, iż 

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

Karty oceny zgodności operacji z LSR, 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: 17 punktów. 

 

- Numer wniosku: 39/N4/2020; wnioskodawca: Event Boat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ; tytuł operacji: 

Rozwinięcie działalności gospodarczej poprzez zakup wyposażenia i modernizacji infrastruktury turystycznej.; nr 

identyfikacyjny: 075807390. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek 

przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, 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: 17 punktów. 

 

- Numer wniosku: 36/N4/2020; wnioskodawca: FLORJA Anna Jabłońska-Kasznia; tytuł operacji: Dzikilas - zakup urządzeń 

do produkcji świec; 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, 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 nr 5/2020 

 

- Numer wniosku: 10/N5/2020; wnioskodawca: Parafia pw. Narodzenia NMP w Popowie Kościelnym ; tytuł operacji: 

Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych obiektów na terenie miejscowości Popowo Kościelne; nr identyfikacyjny: 

064895235. 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, Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz  z 

Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 170 136,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 16 punktów. 

 

Nabór nr 6/2020 

 

- Numer wniosku: 2/N6/2020; wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Serocku ; tytuł operacji: Rozwój 

społeczny obszaru LGD Zalew Zegrzyński, dzięki przybliżeniu historii oraz promocji kultury poprzez renowację muru 

cmentarnego.; 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, Karty 

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

Ustalona kwota wsparcia: 61 511,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 12 punktów. 

 

Nabór nr 7/2020 

 

- Numer wniosku: 33/N7/2020; wnioskodawca: Perehubka Barbara; tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej w 

zakresie wykonywania usług fizjoterapeutycznych szansą na promocję i rozwój gospodarczy na obszarze LGD Zalew 

Zegrzyński.; nr identyfikacyjny: 076502641. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane 

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

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

Ustalona kwota wsparcia: 100 000,00 zł.  



W wyniku oceny wniosek otrzymał: 16 punktów. 

 

- Numer wniosku: 20/N7/2020; wnioskodawca: Krzyżanowski Adam ; tytuł operacji: AKInspiration; nr identyfikacyjny: 

059606453. 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, Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z 

Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 100 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 15 punktów. 

 

Nabór nr 8/2020 

 

- Numer wniosku: 26/N8/2020; wnioskodawca: Witkowska Natalia; tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej - 

otworzenie wypożyczalni ekologicznego sprzętu rekreacyjno - turystycznego; 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, Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z 

Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 75 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 16 punktów. 

 

Nabór nr 9/2020 

 

- Numer wniosku: 8/N9/2020; wnioskodawca: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie ; tytuł operacji: "Modernizacja 

Zakładu poprzez zakup pilarki panelowej i rozszerzenie mocy instalacji fotowoltaicznej"; 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, Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, 

iż operacja jest zgodna z LSR w oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 158 182,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 22 punktów. 

 

Nabór nr 10/2020 

 

- Numer wniosku: 17/N10/2020; 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, Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z 

Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 140 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 20 punktów. 

 

- Numer wniosku: 6/N10/2020; wnioskodawca: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku ; tytuł operacji: Modernizacja 

zaplecza lokalowego i technicznego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w celu stworzenie obiektu infrastruktury 

rekreacyjnej i turystycznej o wysokich standardach jakościowych i użytkowych.; 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, Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, 

iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 185 199,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 17 punktów. 

 

- Numer wniosku: 35/N10/2020; wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce ; tytuł operacji: Zagospodarowanie 

terenu wokół izby tradycji rybackich; 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, Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 169 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 16 punktów. 

 

 

Nabór nr 11/2020 

 

- Numer wniosku: 34/N11/2020; wnioskodawca: Powiat Legionowski ; tytuł operacji: Ryby mają głos - promocja tradycji 

rybackich i akwakultury w regionie 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, 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: 31/N11/2020; wnioskodawca: Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie ; tytuł operacji: Pawilon ekspozycyjny 

dziedzictwa rybackiego w Kuligowie; 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, 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. 

 

Nabór nr 12/2020 

 

- Numer wniosku: 19/N12/2020; wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury ; tytuł operacji: Budowa "Ogrodu Rybaka" w 

Nieporęcie; nr identyfikacyjny: 068262432. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane 

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

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

Ustalona kwota wsparcia: 114 097,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 25 punktów. 

 

- Numer wniosku: 32/N12/2020; wnioskodawca: Fundacja Obserwatorium Zrównoważonego Rozwoju ; tytuł operacji: 

Mobilny Punkt Informacji Turystycznej ; nr identyfikacyjny: 069605900. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane 

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

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

Ustalona kwota wsparcia: 124 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 13 punktów. 

 



Ad. 12 – 17 

 
Na posiedzeniu poddano pod głosowanie następujące Uchwały: 

 

UCHWAŁY 

Nabór nr 1/2020 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N1/6/2020 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 1/2020 w zakresie przedsięwzięcia: 1.1.1 Praca nad Zalewem. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę Nr N1/7/2020 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 1/2020 w zakresie przedsięwzięcia: 1.1.1. Praca 

nad Zalewem. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N1/1/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 3/N1/2020; wnioskodawca: Kmoch Adam; tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie 

usług związanych z administracją biura celem stworzenia nowych miejsc pracy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński; nr 

identyfikacyjny: 076493672. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N1/2/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 29/N1/2020; wnioskodawca: BOŃCZEWSKA PATRYCJA; tytuł operacji: PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG MARKETINGOWYCH.; nr identyfikacyjny: 076509122. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N1/3/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 18/N1/2020; wnioskodawca: Gargała Piotr; tytuł operacji: Podjęcie działalności świadczącej usługi mobilnego 

warsztatu samochodowego ; nr identyfikacyjny: 076494080. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N1/4/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 21/N1/2020; wnioskodawca: Wróbel Robert; tytuł operacji: Focus – jednoosobowa działalność gospodarcza. ; 

nr identyfikacyjny: 076514293. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 



 

- Uchwałę nr N1/5/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 30/N1/2020; wnioskodawca: KORCZAK JOANNA; tytuł operacji: PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH; nr identyfikacyjny: 076514153. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Nabór nr 2/2020 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N2/11/2020 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 2/2020 w zakresie przedsięwzięcia: 1.1.1 Praca nad Zalewem. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę Nr N2/12/2020 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 2/2020 w zakresie przedsięwzięcia: 1.1.1. Praca 

nad Zalewem. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N2/1/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 14/N2/2020; wnioskodawca: Sklep spożywczo-przemysłowy Alicja Kowalska ; tytuł operacji: Zakup sprzętu i 

wyposażenia oraz zastosowanie rozwiązań korzystnie wpływających na stan środowiska w celu zbudowania długofalowej 

przewagi przedsiębiorstwa; nr identyfikacyjny: 053263214. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N2/2/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 25/N2/2020; wnioskodawca: PHU IWON BOŻENA WIŚNIEWSKA ; tytuł operacji: Zakup maszyn i urządzeń 

do rozwijania działalności w zakresie świadczenia usług budowlanych. ; nr identyfikacyjny: 065924676. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N2/3/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 9/N2/2020; wnioskodawca: DARIUSZ SNOPKIEWICZ EXPORT-IMPORT ; tytuł operacji: Zakup maszyn i 

urządzeń do rozwijania działalności handlowej firmy.; nr identyfikacyjny: 065205632. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N2/4/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 27/N2/2020; wnioskodawca: AGBUD Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa; 

tytuł operacji: Rozwój przedsiębiorstwa AGBUD Group Sp. z o.o. Sp.k. poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do budowy 

dróg, stacji ładowania pojazdów oraz powstaniu nowych miejsc pracy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński.; nr 

identyfikacyjny: 065834231. 



 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N2/5/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 15/N2/2020; wnioskodawca: ADBUD Wash Jolanta Podgórna; tytuł operacji: Rozwój działalności 

gospodarczej poprzez zakup sprzętu do prac budowlanych ; nr identyfikacyjny: 067637321. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N2/6/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 16/N2/2020; wnioskodawca: KP Event Klaudia Pietrucha ; tytuł operacji: Zakup maszyn i urządzeń do 

rozwijania działalności w zakresie produkcji mebli dziecięcych.; nr identyfikacyjny: 076495054. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N2/7/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 5/N2/2020; wnioskodawca: Event Boat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ; tytuł operacji: Rozwinięcie 

działalności gospodarczej poprzez zakup infrastruktury turystycznej oraz stworzenia miejsca pracy dla osób z grupy 

defaworyzowanej. ; nr identyfikacyjny: 075807390. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N2/8/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 4/N2/2020; wnioskodawca: Zakład Usług Budowlanych Magdalena Kowalewska; tytuł operacji: Rozwój 

działalności gospodarczej poprzez zakup maszyn do robót ziemnych i zwiększenie zatrudnienia; nr identyfikacyjny: 

072685626. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N2/9/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 7/N2/2020; wnioskodawca: level-up tennis Piotr Rozmus; tytuł operacji: Stworzenie centrum wirtualnej 

rzeczywistości i e-sportu; nr identyfikacyjny: 075171822. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N2/10/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 38/N2/2020; wnioskodawca: PHU ARMAKO Arkadiusz Kokosza i Marcin Kokosza Sp. j. ; tytuł operacji: 

Zawodowo - Aktywni; nr identyfikacyjny: 076516494. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Nabór nr 3/2020 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 



- Uchwałę Nr N3/7/2020 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 3/2020 w zakresie przedsięwzięcia: 1.4.1 Marka dla Zalewu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę Nr N3/8/2020 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 3/2020 w zakresie przedsięwzięcia: 1.4.1. Marka 

dla Zalewu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N3/1/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 11/N3/2020; wnioskodawca: KRUSZEWSKI GRZEGORZ; tytuł operacji: Utworzenie nowego 

przedsiębiorstwa w zakresie wykonywania usług INSTALACJE SANITARNE ORAZ USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE; 

nr identyfikacyjny: 075091922. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N3/2/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 12/N3/2020; wnioskodawca: KROKWIŃSKI CEZARY; tytuł operacji: Założenie działalności sportowo-

rekreacyjnej na terenie Gminy Serock; nr identyfikacyjny: 052935703. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N3/3/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 1/N3/2020; wnioskodawca: Tomasiak Maciej; tytuł operacji: Utworzenie innowacyjnej dzialalności  

gospodarczej w zakresie mobilnej mechaniki pojazdowej wraz z serwisem klimatyzacji w miejscowości Jabłonna.; nr 

identyfikacyjny: 074684950. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N3/4/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 13/N3/2020; wnioskodawca: PIETRUCHA JOLANTA; tytuł operacji: Założenie działalności gospodarczej 

zajmującej się hafciarstwem.; nr identyfikacyjny: 076497404. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N3/5/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 24/N2/2020; wnioskodawca: Tintisona Barbara; tytuł operacji: Otwarcie kawiarni kulturalnej w gminie 

Nieporęt; nr identyfikacyjny: 076512894. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N3/6/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 28/N3/2020; wnioskodawca: Kulpita Beata; tytuł operacji: SIŁA MAŁYCH FIRM – promocja regionu Zalewu 



Zegrzyńskiego; nr identyfikacyjny: 076494563. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Nabór nr 4/2020 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N4/6/2020 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 4/2020 w zakresie przedsięwzięcia: 3.1.1 W jedności siła i … mądrość. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę Nr N4/7/2020 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 3/2020 w zakresie przedsięwzięcia: 3.1.1 W 

jedności siła i … mądrość. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N4/1/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 37/N4/2020; wnioskodawca: Fundacja "EBIZNES CLUB" ; tytuł operacji: Wsparcie rozwoju firm oraz 

organizacji współpracujących w zakresie działalności turystycznej i rekreacyjnej szansą na utrzymanie konkurencyjności na 

terenie Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński.; nr identyfikacyjny: 065604131. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N4/2/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 22/N4/2020; wnioskodawca: EKO power 21 Sp. z o.o. ; tytuł operacji: Zakup wyposażenia firmy do 

prowadzenia działalności gospodarczej.; nr identyfikacyjny: 067863056. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N4/3/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 23/N4/2020; wnioskodawca: PIOTR SIKORSKI ; tytuł operacji: Zakup wyposażenia do firmy.; nr 

identyfikacyjny: . 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N4/4/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 39/N4/2020; wnioskodawca: Event Boat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ; tytuł operacji: 

Rozwinięcie działalności gospodarczej poprzez zakup wyposażenia i modernizacji infrastruktury turystycznej.; nr 

identyfikacyjny: 075807390. 

 



Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N4/5/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 36/N4/2020; wnioskodawca: FLORJA Anna Jabłońska-Kasznia; tytuł operacji: Dzikilas - zakup urządzeń do 

produkcji świec; nr identyfikacyjny: . 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Nabór nr 5/2020 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N5/2/2020 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 5/2020 w zakresie przedsięwzięcia: 3.3.1 Kultura czyni człowieka, historia tworzy naród. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę Nr N5/3/2020 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 5/2020 w zakresie przedsięwzięcia: 3.3.1 Kultura 

czyni człowieka, historia tworzy naród. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N5/1/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 10/N5/2020; wnioskodawca: Parafia pw. Narodzenia NMP w Popowie Kościelnym ; tytuł operacji: 

Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych obiektów na terenie miejscowości Popowo Kościelne; nr 

identyfikacyjny: 064895235. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Nabór nr 6/2020 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N6/2/2020 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 6/2020 w zakresie przedsięwzięcia: 3.3.1 Kultura czyni człowieka, historia tworzy naród. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę Nr N6/3/2020 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 6/2020 w zakresie przedsięwzięcia: 3.3.1 Kultura 

czyni człowieka, historia tworzy naród. 



Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N6/1/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 2/N6/2020; wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Serocku ; tytuł operacji: Rozwój 

społeczny obszaru LGD Zalew Zegrzyński, dzięki przybliżeniu historii oraz promocji kultury poprzez renowację muru 

cmentarnego.; nr identyfikacyjny: 071849416. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Nabór nr 7/2020 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N7/3/2020 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 7/2020 w zakresie przedsięwzięcia: 3.5.1 Niewykorzystany potencjał. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę Nr N7/4/2020 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 7/2020 w zakresie przedsięwzięcia: 3.5.1 

Niewykorzystany potencjał. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N7/1/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 33/N7/2020; wnioskodawca: Perehubka Barbara; tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej w 

zakresie wykonywania usług fizjoterapeutycznych szansą na promocję i rozwój gospodarczy na obszarze LGD Zalew 

Zegrzyński.; nr identyfikacyjny: 076502641. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N7/2/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 20/N7/2020; wnioskodawca: Krzyżanowski Adam ; tytuł operacji: AKInspiration; nr identyfikacyjny: 

059606453. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Nabór nr 8/2020 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N8/2/2020 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 8/2020 w zakresie przedsięwzięcia: 4.3.1 Tylko jedna ziemia. 



Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę Nr N8/3/2020 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 8/2020 w zakresie przedsięwzięcia: 4.3.1 Tylko 

jedna ziemia. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N8/1/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 26/N8/2020; wnioskodawca: Witkowska Natalia; tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej - 

otworzenie wypożyczalni ekologicznego sprzętu rekreacyjno - turystycznego; nr identyfikacyjny: . 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Nabór nr 9/2020 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N9/2/2020 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 9/2020 w zakresie przedsięwzięcia: 4.3.1 Tylko jedna ziemia. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę Nr N9/3/2020 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 9/2020 w zakresie przedsięwzięcia: 4.3.1 Tylko 

jedna ziemia. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N9/1/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 8/N9/2020; wnioskodawca: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie ; tytuł operacji: "Modernizacja 

Zakładu poprzez zakup pilarki panelowej i rozszerzenie mocy instalacji fotowoltaicznej"; nr identyfikacyjny: 067862104. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Nabór nr 10/2020 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N10/4/2020 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 10/2020 w zakresie przedsięwzięcia 1.4.2 Infrastruktura dla turystyki.  



Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę Nr N10/5/2020 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 10/2020 w zakresie przedsięwzięcia 1.4.2 

Infrastruktura dla turystyki. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N10/1/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 17/N10/2020; 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 N10/2/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 6/N10/2020; wnioskodawca: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku ; tytuł operacji: Modernizacja zaplecza 

lokalowego i technicznego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w celu stworzenie obiektu infrastruktury rekreacyjnej i 

turystycznej o wysokich standardach jakościowych i użytkowych.; nr identyfikacyjny: 072454780. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N10/3/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku:  

Znak sprawy: 35/N10/2020; wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce ; tytuł operacji: Zagospodarowanie terenu 

wokół izby tradycji rybackich; nr identyfikacyjny: 063260845.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Nabór nr 11/2020 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N11/3/2020 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 11/2020 w zakresie przedsięwzięcia 2.3.1 Zalew rybactwem stoi.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę Nr N11/4/2020 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 11/2020 w zakresie przedsięwzięcia 2.3.1 

Zalew rybactwem stoi. 

- Uchwałę nr N11/1/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 34/N11/2020; wnioskodawca: Powiat Legionowski ; tytuł operacji: Ryby mają głos - promocja tradycji 

rybackich i akwakultury w regionie Jeziora Zegrzyńskiego; nr identyfikacyjny: 065625144. 



 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N11/2/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 31/N11/2020; wnioskodawca: Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie ; tytuł operacji: Pawilon ekspozycyjny 

dziedzictwa rybackiego w Kuligowie; nr identyfikacyjny: 064023603. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Nabór nr 12/2020 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N12/3/2020 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 12/2020 w zakresie przedsięwzięcia 2.3.1 Zalew rybactwem stoi.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę Nr N12/4/2020 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 12/2020 w zakresie przedsięwzięcia 2.3.1 

Zalew rybactwem stoi. 

- Uchwałę nr N12/1/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 19/N12/2020; wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury ; tytuł operacji: Budowa "Ogrodu Rybaka" w 

Nieporęcie; nr identyfikacyjny: 068262432. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N12/2/2020 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 32/N12/2020; wnioskodawca: Fundacja Obserwatorium Zrównoważonego Rozwoju ; tytuł operacji: Mobilny 

Punkt Informacji Turystycznej ; nr identyfikacyjny: 069605900. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.  18 

Brak wolnych wniosków. 

Ad.  19 

Protokół z posiedzenia Rady został przyjęty jednogłośnie. 



 

Ad. 20  

Posiedzenie Rady zamknął 03 września 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:   

 1/2020 od nr N1/1/2020 do nr N1/7/2020 

 2/2020 od nr N2/1/2020 do nr N2/12/2020 

 3/2020 od nr N3/1/2020 do nr N3/8/2020 

 4/2020 od nr N4/1/2020 do nr N4/7/2020 

 5/2020 od nr N5/1/2020 do nr N5/3/2020 

 6/2020 od nr N6/1/2020 do nr N6/3/2020 

 7/2020 od nr N7/1/2020 do nr N7/4/2020 

 8/2020 od nr N8/1/2020 do nr N8/3/2020 

 9/2020 od nr N9//2020 do nr N9/3/2020 

 10/2020 od nr N10/1/2020 do nr N10/5/2020 

 11/2020 od nr N11/1/2020 do nr N11/4/2020 

 12/2020 od nr N12/1/2020 do nr N12/4/2020 

 

 


