
 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA 

RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI 

ODBYTEGO W DNIU 28 PAŹDZIERNIKA 2022 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. Łukasz Strzałkowski 

4. Krzysztof Mata 

5. Mateusz Sierawski 

6. Sebastian Stefaniak 

7. Dariusz Skrzydlewski 

8. Piotr Skłodowski 

 

czyli 8 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 2 naborów wpłynęły 2 wnioski.  

Na posiedzeniu dokonano oceny następujących wniosków:  

 

Nabór nr 3/2022 

- Numer wniosku: 2/N3/2022; wnioskodawca: Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie ; tytuł operacji: Urodziny 

Zalewu/Jeziora Zegrzyńskiego; nr identyfikacyjny: 079752414. 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: 15 000,00 zł.  



W wyniku oceny wniosek otrzymał: 18 punktów. 

 

 

Nabór nr 4/2022 

- Numer wniosku: 1/N4/2022; wnioskodawca: Fundacja Obserwatorium Zrównoważonego Rozwoju ; tytuł operacji: 

Obserwator 2 w działaniach służących kanalizacji ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo.; nr 

identyfikacyjny: 069605900. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek 

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

Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR w tym zgodności z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 300 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 16 punktów. 

 

Ad. 12 – 17 

 

Na posiedzeniu poddano pod głosowanie następujące Uchwały: 

 

 

UCHWAŁY 

Nabór nr 3/2022 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N3/2/2022 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 3/2022 w zakresie przedsięwzięcia 2.3.1 Zalew rybactwem stoi.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę Nr N3/3/2022 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 3/2022 w zakresie przedsięwzięcia 2.3.1 Zalew 

rybactwem stoi. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 



- Uchwałę nr N3/1/2022 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 2/N3/2022; wnioskodawca: Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie ; tytuł operacji: Urodziny 

Zalewu/Jeziora Zegrzyńskiego; nr identyfikacyjny: 079752414. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Nabór nr 4/2022 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N4/2/2022 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 4/2022 w zakresie przedsięwzięcia 1.4.2 Infrastruktura dla turystyki.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę Nr N4/3/2022 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 4/2022 w zakresie 

przedsięwzięcia 1.4.2 Infrastruktura dla turystyki. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N4/1/2022 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 1/N4/2022; wnioskodawca: Fundacja Obserwatorium Zrównoważonego Rozwoju ; tytuł operacji: Obserwator 

2 w działaniach służących kanalizacji ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo.; 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 28 października br. o godzinie 13.00 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:   

 3/2022 od nr N3/1/2022 do nr N3/3/2022 

 4/2022 od nr N4/1/2022 do nr N4/3/2022 

3. Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji 

– szt. 2 

 

 


