
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA 

RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI 

ODBYTEGO W DNIACH 16-17 STYCZNIA 2017 R. 

Ad. 1 i 2 

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński otworzył o godzinie 10.00 Prezes Edward Trojanowski, który 

powitał zebranych. Prezes  stwierdził obecność następujących członków Rady: 

1. Izabela Gargała 

2. Justyna Kręcik 

3. Janusz Klenczon 

4. Jacek Perkowski 

5. Piotr Skłodowski 

6. Łukasz Strzałkowski 

7. Krzysztof Mata 

8. Dariusz Skrzydlewski 

9. Ireneusz Kamiński 

 

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 

Prezes Edward Trojanowski zaproponował zebranym następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz Sekretarza. 

5. Prezentacja poszczególnych wniosków o dofinansowanie. 

6. Złożenie przez Członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku. 

7. Wyłączenie Członków Rady z dokonywania wyboru operacji. 

8. Dyskusja nad wnioskiem. 

9. Wypełnienie kart weryfikacji wstępnej. 

10. Wypełnienie kart za zgodność z Programem oraz przedstawienie wyników oceny operacji przez Przewodniczącego 

Rady. 

11. Głosowanie przez wypełnienie karty za zgodność z LSR. 

12. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru. 

13.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie 

pomocy oraz zgodnych z LSR. 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie 

pomocy oraz nie zgodnych z LSR. 

15. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji wybranych do dofinansowania. 

16. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu listy operacji niewybranych do dofinansowania. 



17. Podjęcie uchwał o wybraniu operacji do dofinansowania. 

18. Podjęcie uchwał o nie wybraniu operacji do dofinansowania. 

19. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady. 

20. Wolne wnioski i zapytania. 

21. Zamknięcie posiedzenia. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 4 

Następnie prezes zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady oraz 

Sekretarza. Spośród członków Rady na Przewodniczącego został zgłoszony Pan Krzysztof Mata, na Wiceprzewodniczącego 

Pani Izabela Gargała, a na Sekretarza Pan Łukasz Strzałkowski. Wobec braku innych kandydatur przystąpiono  

do głosowania.  

Wszystkie wyżej wymienione osoby zostały wybrane jednomyślnie.  

Dalsze prowadzenie posiedzenia Prezes Edward Trojanowski powierzył Przewodniczącemu Rady Panu Krzysztofowi Mata. 

Na protokolanta powołano Sekretarza Pana Łukasza Strzałkowskiego. 

Ad. 5 - 12 

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 4/2016 nie wpłynął żaden wniosek. 

 

Na posiedzeniu dokonano oceny następujących wniosków: 

 

NABÓR NR 1/2016 

- Numer wniosku: 39/N1/2016; wnioskodawca: NOWAK JOLANTA; tytuł operacji: OTWORZENIE KAWIARNI  

I STWORZENIE MIEJSC PRACY; nr identyfikacyjny: 071835745. 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: 75 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 18 punktów. 

- Numer wniosku: 9/N1/2016; wnioskodawca: BANASIAK ANETA; tytuł operacji: Podjęcie działalności w zakresie handlu 

rolnymi produktami lokalnymi; nr identyfikacyjny: 057645476. 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: 75 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 17 punktów. 

- Numer wniosku: 21/N1/2016; wnioskodawca: MACIEJEC ELWIRA; tytuł operacji: BUDOWA PAWILONU 

PRZEZNACZONEGO DO KONFEKCJONOWANIA I PAKOWANIA PRODUKTÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH ORAZ 



SAMOZATRUDNIENIE WNIOSKODAWCY; nr identyfikacyjny: 071752563. 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: 75 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 17 punktów. 

- Numer wniosku: 33/N1/2016; wnioskodawca: ŁABĘDŹ ALICJA; tytuł operacji: Założenie gabinetu kosmetyczno- 

podologicznego; nr identyfikacyjny: 071894122. 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: 75 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 16 punktów. 

- Numer wniosku: 57/N1/2016; wnioskodawca: KRZESIŃSKA MAŁGORZATA; tytuł operacji: ŻŁOBEK MALINKA 

Utworzenie działalności gospodarczej w postaci niepublicznej placówki opieki nad dziećmi do lat 3; nr identyfikacyjny: 

071786853. 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: 75 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 16 punktów. 

- Numer wniosku: 8/N1/2016; wnioskodawca: Jankowski Jakub; tytuł operacji: Założenie działalności gospodarczej 

wypożyczającej sprzęt eventowy.; nr identyfikacyjny: 071846486. 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: 75 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 15 punktów. 

- Numer wniosku: 10/N1/2016; wnioskodawca: Abram Grzegorz; tytuł operacji: SPRZEDAŻ INTERNETOWA WRAZ  

Z OBSŁUGĄ PRODUKTÓW POS I SAMOZATRUDNIENIE WNIOSKODAWCY; nr identyfikacyjny: 071795081.  

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: 75 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 15 punktów. 

- Numer wniosku: 14/N1/2016; wnioskodawca: Sobolewski Bogdan; tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej  

w zakresie wykonywania ekologicznych usług opartych o innowacje i związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni 

szansą na rozwój gospodarczy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński.; nr identyfikacyjny: 071870212. W głosowaniu 

stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. 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: 75 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 15 punktów. 



- Numer wniosku: 16/N1/2016; wnioskodawca: Mańko Adam; tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej  

w zakresie wykonywania innowacyjnych przecisków metodą pneumatyczno-hydrauliczną szansą na rozwój gospodarczy  

na obszarze LGD Zalew Zegrzyński; nr identyfikacyjny: 071821250. 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: 75 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 15 punktów. 

- Numer wniosku: 22/N1/2016; wnioskodawca: Szczepanik Ryszard; tytuł operacji: ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI 

USŁUGOWEJ ZWIĄZANEJ Z NAPRAWĄ SILNIKÓW DO ŁODZI ORAZ SAMOZATRUDNIENIE 

WNIOSKODAWCY; nr identyfikacyjny: 071895052. 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: 75 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 15 punktów. 

- Numer wniosku: 24/N1/2016; wnioskodawca: KANIA ŁUKASZ; tytuł operacji: PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG SERWISOWYCH SAMOCHODÓW HYBRYDOWYCH I OSOBOWYCH;  

nr identyfikacyjny: 071830915. 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: 75 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 15 punktów. 

- Numer wniosku: 25/N1/2016; wnioskodawca: Kacała Filip; tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej i wzrost 

poziomu zatrudnienia na terenie wiejskim poprzez samozatrudnienie; nr identyfikacyjny: 071895612. 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: 75 000,00 zł.   

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 15 punktów. 

- Numer wniosku: 40/N1/2016; wnioskodawca: WAWRZYŃSKA AGNIESZKA; tytuł operacji: UTWORZENIE 

PRZEDSIĘBIORSTWA ŚWIADCZĄCEGO DORADZTWO I WYKONAWSTWO USŁUG GEODEZYJNO 

KARTOGRAFICZNYCH; nr identyfikacyjny: 070416371. 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: 75 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 15 punktów. 

- Numer wniosku: 44/N1/2016; wnioskodawca: Sokolnicki Mateusz; tytuł operacji: Podejmowanie działalności w zakresie 

wypożyczania trudno dostępnego, wysoce wyspecjalizowanego sprzętu piwowarskiego; nr identyfikacyjny: 071890206.  

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: 75 000,00 zł.  



W wyniku oceny wniosek otrzymał: 15 punktów. 

- Numer wniosku: 11/N1/2016; wnioskodawca: KOZARZEWSKA ANNA; tytuł operacji: Usługi na rzecz wsparcia 

aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru LSR.; nr identyfikacyjny: 056876356. 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: 75 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 14 punktów. 

- Numer wniosku: 18/N1/2016; wnioskodawca: Galaś Maria; tytuł operacji: Założenie gabinetu kosmetycznego 

stacjonarnego i świadczenie mobilnych usług kosmetycznych i podologicznych; nr identyfikacyjny: 071874374.  

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: 75 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 13 punktów. 

- Numer wniosku: 34/N1/2016; wnioskodawca: Małecki Marcin; tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej  

w zakresie wykonywania wysokiej jakości usług hydraulicznych szansą na rozwój gospodarczy na obszarze LGD Zalew 

Zegrzyński; nr identyfikacyjny: 071836966. 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: 

75 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 13 punktów. 

- Numer wniosku: 55/N1/2016; wnioskodawca: Mitjans Szałapski Jerzy; tytuł operacji: Podjęcie działalności gospodarczej 

oraz zakup innowacyjnego latającego sprzętu do badania jakości powietrza pod względem różnych wskaźników 

monitorujących skład, stężenie i zanieczyszczenia, badania możliwości przekroczenia norm dotyczących hałasu oraz badania 

przenikalności cieplnej budowli i budynków; 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: 75 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 13 punktów. 

- Numer wniosku: 2/N1/2016; wnioskodawca: Kołodziejek Łukasz; tytuł operacji: Sprzedaż innowacyjnych 

dermokosmetyjów na rynku polskim - zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych celem uruchomienia 

operacji; nr identyfikacyjny: 071810686. 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: 

75 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 11 punktów. 

- Numer wniosku: 56/N1/2016; wnioskodawca: Mitjans Szałapska Marcelina; tytuł operacji: Podjęcie działalności 

gospodarczej oraz zakup innowacyjnego sprzętu 3D do projektowania, skanowania i drukowania w technologii 3D 



elementów protez dłoni dla dzieci, elementów ozdobnych dla protez oraz protez dla zwierząt.; nr identyfikacyjny: brak.  

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: 75 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 11 punktów. 

- Numer wniosku: 12/N1/2016; wnioskodawca: Bartosiewicz Teresa; tytuł operacji: Produkcja mebli wykrojnikami 

sterowanymi komputerowo; nr identyfikacyjny: 071868164. 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: 75 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 10 punktów. 

- Numer wniosku: 46/N1/2016; wnioskodawca: Kowalczyk Marek; tytuł operacji: STWORZENIE SKLEPU 

INTERNETOWEGO Z GALANTERIĄ SKÓRZANĄ; nr identyfikacyjny: 071826382. 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: 75 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 10 punktów. 

- Numer wniosku: 49/N1/2016; wnioskodawca: RAWSKI PIOTR; tytuł operacji: Wzrost konkurencyjności obszaru LGD 

poprzez utworzenie firmy świadczącej usługi zakładania i pielęgnacji ogrodów; nr identyfikacyjny: 071901600.  

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: 75 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 10 punktów. 

- Numer wniosku: 50/N1/2016; wnioskodawca: Turku Aleksandra; tytuł operacji: "Ciąża z klasą" autorski program 

edukacyjny dla kobiet w ciąży oraz młodych matek; nr identyfikacyjny: 071825066. 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: 75 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 10 punktów. 

 

NABÓR NR 2/2016 

- Numer wniosku: 54/N2/2016; wnioskodawca: P.H.U. Piotr Ciok; tytuł operacji: Utworzenie innowacyjnej placówki 

oświatowej w Radzyminie poprzez wdrożenie innowacyjnego podejścia Marii Montesorri w wychowaniu dzieci;  

nr identyfikacyjny: 071804375. 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:  

147 000,00 zł.  



W wyniku oceny wniosek otrzymał: 25 punktów. 

- Numer wniosku: 1/N2/2016; wnioskodawca: PHU AUTO-SUKCES Kamil Pietrzak; tytuł operacji: Rozszerzenie 

działalności poprzez wybudowanie budynku usługowego wraz z zakupem maszyn i urządzeń do diagnostyki;  

nr identyfikacyjny: 071817620. 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:  

200 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 22 punkty. 

- Numer wniosku: 29/N2/2016; wnioskodawca: Karpiński Jarosław; tytuł operacji: Rozwój usług firmy Wod-Bud Jarosław 

Karpiński dzięki zakupowi specjalistycznego ekologicznego wyposażenia celem utrzymania konkurencyjności firmy szansą 

na rozwój gospodarczy oraz powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński; nr identyfikacyjny: 

063949270. 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 oraz Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR 

oraz z Programem. Ustalona kwota wsparcia: 181 831,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 21 punktów. 

- Numer wniosku: 35/N2/2016; wnioskodawca: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MARTA-DENT" 

MARTA SUCHOCKA-BIAŁOUS; tytuł operacji: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie dentystycznej praktyki 

lekarskiej poprzez modernizację gabinetu stomatologicznego; nr identyfikacyjny: 071862705. 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 oraz 

Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.  Ustalona kwota wsparcia: 

139 430,00 zł.   

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 20 punktów.  

- Numer wniosku: 20/N2/2016; wnioskodawca: FINA Piotr Kacała; tytuł operacji: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup 

nowych środków trwałych oraz wzrost zatrudnienia.; nr identyfikacyjny: 065868513. 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: 200 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 19 punktów. 

- Numer wniosku: 38/N2/2016; wnioskodawca: MARCINKIEWICZ/HDWEB ADRIAN; tytuł operacji: ROZWÓJ 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W KIERUNKU USŁUGI Z WYKORZYSTANIEM PLATFORM 

WIELOWIRNIKOWYCH ZWANYCH „DRONAMI"; nr identyfikacyjny: 071803831. 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: 113 650,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 18 punktów. 



- Numer wniosku: 15/N2/2016; wnioskodawca: Mańko Zbigniew; tytuł operacji: Rozwój nowych usług firmy dzięki 

zakupowi specjalistycznego wyposażenia niezbędnego do utrzymania konkurencyjności firmy szansą na rozwój gospodarczy 

oraz powstania ofert pracy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński; nr identyfikacyjny: 071821345. 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 oraz 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: 15 punktów. 

- Numer wniosku: 17/N2/2016; wnioskodawca: Sikorska Marzena; tytuł operacji: Rozwój usług firmy w zakresie diagnostyki 

i kontroli pojazdów szansą na rozwój gospodarczy oraz powstania ofert pracy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński;  

nr identyfikacyjny: 071794636. 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:  

148 877,22 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 15 punktów. 

- Numer wniosku: 7/N2/2016; wnioskodawca: Snopkiewicz Dariusz; tytuł operacji: Rozwój działalności i poszerzenie 

zakresu usług Centrum Ogrodniczego "Chotomów" poprzez zakup ładowarki Schaffer wraz z osprzętem oraz ciągnika 

jednoosiowego wraz z osprzętem; 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 oraz Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 99 118,28 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 14 punktów. 

- Numer wniosku: 42/N2/2016; wnioskodawca: PHU Mechanika Witold Modzelewski; tytuł operacji: Podniesienie 

konkurencyjności i rozwój firmy PHU Mechanika poprzez budowę Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów w miejscowości 

Skierdy; nr identyfikacyjny: 067870382. 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: 

200 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 13 punktów. 

- Numer wniosku: 3/N2/2016; wnioskodawca: Tombud Firma Handlowo Usługowa Tomasz Anuszkiewicz; tytuł operacji: 

Rozwój istniejącej działalności gospodarczej; nr identyfikacyjny: 064524176. 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: 187 207,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 12 punktów. 

- Numer wniosku: 13/N2/2016; wnioskodawca: MotoCor sp. z o.o.; tytuł operacji: „Produkcja części do maszyn oraz części 

samochodowych”; nr identyfikacyjny: 071868242. 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: 200 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 12 punktów. 

- Numer wniosku: 37/N2/2016; wnioskodawca: "Stankir S.C", Daniel Kiraga i Marcin Kiraga; tytuł operacji: Podniesienie 

konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie standardów obsługi klienta i poszerzenie wachlarza oferowanych usług;  

nr identyfikacyjny: 071902690. 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: 65 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 11 punktów. 

- Numer wniosku: 52/N2/2016; wnioskodawca: Kucharczyk Alina; tytuł operacji: Zwiększenie konkurencyjności 

przedsiębiorstwa DROKAN Alina Kucharczyk poprzez zakup nowoczesnej maszyny; nr identyfikacyjny: 063601301.  

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: 200 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 11 punktów. 

- Numer wniosku: 53/N2/2016; wnioskodawca: Kucharczyk Tomasz; tytuł operacji: Zwiększenie konkurencyjności 

przedsiębiorstwa DROKAN Tomasz Kucharczyk poprzez zakup nowoczesnej maszyny; nr identyfikacyjny: 063601301.  

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: 200 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 11 punktów. 

- Numer wniosku: 48/N2/2016; wnioskodawca: Kado Mirosław; tytuł operacji: Zakup nowoczesnego wyposażenia 

umożliwiającego wzrost konkurencyjności i poprawę jakości świadczonych usług weterynaryjnych; 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: 200 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 10 punktów. 

NABÓR NR 3/2016 

- Numer wniosku: 19/N3/2016; wnioskodawca: Lenda Radosław; tytuł operacji: Rozwój usług firm współpracujących pod 

wspólnym logo wraz z kompleksową ofertą dzięki zakupowi specjalistycznego wyposażenia niezbędnego do utrzymania 

konkurencyjności szansą na rozwój gospodarczy oraz powstania ofert pracy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński; 

nr identyfikacyjny: 071825484. 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: 

242 245,01 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 18 punktów. 



- Numer wniosku: 43/N3/2016; wnioskodawca: Fundacja eBiznes Club; tytuł operacji: Przygoda nad Zalewem Zegrzyńskim! 

- czyli innowacyjne, ekologiczne i kompleksowe usługi pakietów turystycznych dzięki zakupowi specjalistycznego 

wyposażenia; nr identyfikacyjny: 065604131. 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 oraz Karty oceny operacji z Programem 

stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem. Ustalona kwota wsparcia: 150 270,15 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 18 punktów. 

- Numer wniosku: 58/N3/2016; wnioskodawca: Good Wood Szymon Jaraczewski; tytuł operacji: Przenośna wioska 

- namioty, tipi, wigwamy dla turystyki i rekreacji nad Zalewem Zegrzyńskim; nr identyfikacyjny: 071371480. 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: 300 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 18 punktów. 

NABÓR NR 5/2016 

- Numer wniosku: 32/N5/2016; wnioskodawca: Adam Stańczak Wyroby garmażeryjne "ADAMUS"; tytuł operacji: Wyroby 

domowe ADAMUS gwarancją lokalnych tradycji w nowoczesnym wydaniu; nr identyfikacyjny: 065657345. 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: 200 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 26 punktów. 

- Numer wniosku: 36/N5/2016; wnioskodawca: Wypiek Ciast Domowych Marzenie Marzena Gawlik; tytuł operacji: Rozwój 

działalności gospodarczej poprzez zakup nowoczesnej linii technologicznej do produkcji wyrobów cukierniczych;  

nr identyfikacyjny: 071834604. 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:  

200 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 23 punkty. 

- Numer wniosku: 4/N5/2016; wnioskodawca: Laguna Leszek Dzięgielewski; tytuł operacji: ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ W KIERUNKU STWORZENIA NOWEJ OFERTY TURYSTYCZNEJ POPRZEZ ZAKUP NOWEGO 

SPRZĘTU WODNEGO; nr identyfikacyjny: 068658134. 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: 200 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 21 punktów. 

- Numer wniosku: 6/N5/2016; wnioskodawca: Wytwórnia Wód Mineralnych FRUCTON Józef Szymański; tytuł operacji: 

Zakup linii produkcyjnej do produkcji wody źródlanej oraz napoi w szklanych opakowaniach zwrotnych; nr identyfikacyjny: 

050967836. 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: 200 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 20 punktów. 

- Numer wniosku: 51/N5/2016; wnioskodawca: Happycentrum Agnieszka Chacińska; tytuł operacji: Pasibrzuszek - catering 

dla przedszkoli; nr identyfikacyjny: 071901931. 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: 80 290,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 20 punktów. 

- Numer wniosku: 26/N5/2016; wnioskodawca: Ośrodek Stajnia Klucz Grażyna Kojro-Michalska; tytuł operacji: Budowa 

krytego lonżownika dla koni jako elementu wzbogacenia oferty turystycznej; nr identyfikacyjny: 063594341. 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: 51 100,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 18 punktów. 

 

NABÓR NR 6/2016 

- Numer wniosku: 45/N6/2016; wnioskodawca: Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego; tytuł 

operacji: Remont dachu zabytkowego kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce; nr identyfikacyjny: 

039506895. 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: 300 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 17 punktów. 

- Numer wniosku: 23/N6/2016; wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka Pw. Św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli 

Kiełpińskiej; tytuł operacji: Remont elewacji budynku kościoła w Woli Kiełpińskiej; nr identyfikacyjny: 049642970.  

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: 298 698,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 11 punktów. 

- Numer wniosku: 47/N6/2016; wnioskodawca: Parafia pw. Narodzenia NMP w Popowie Kościelnym; tytuł operacji: Prace 

remontowo-konserwatorskie polegające na renowacji lica ścian wieży głównej kościoła w Popowie Kościelnym;  

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 oraz Karty oceny operacji z Programem stwierdzono,  

iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem.  Ustalona kwota wsparcia: 111 314,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 11 punktów. 



- Numer wniosku: 30/N6/2016; wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka Pw. Św. Anny w Serocku; tytuł operacji: Prace 

odgrzybieniowo-izolacyjne fundamentów kościoła p.w. Zwiastowania NMP - wykonanie izolacji pionowej fundamentów 

kościoła. Modernizacja systemu odprowadzenia wód opadowych oraz wymiana rynien i rur spustowych wraz z obróbkami 

blacharskimi; 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: 

187 083,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 10 punktów. 

- Numer wniosku: 31/N6/2016; wnioskodawca: Parafia P.W. Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie; tytuł operacji: 

Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie; nr identyfikacyjny: 071860502.  

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: 296 931,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 10 punktów. 

- Numer wniosku: 41/N6/2016; wnioskodawca: Parafia Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie; tytuł operacji: Kaplica 

Grobowa na Cmentarzu Parafialnym w Wieliszewie – etap III; nr identyfikacyjny: 068357861. 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: 299 804,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 10 punktów. 

NABÓR NR 7/2016 

- Numer wniosku: 27/N7/2016; wnioskodawca: SZUBA ANDRZEJ; tytuł operacji: ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI 

CAŁOROCZNEGO KORTU TENISOWEGO; nr identyfikacyjny: 049382706. 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: 75 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 17 punktów. 

NABÓR NR 8/2016 

- Numer wniosku: 28/N8/2016; wnioskodawca: AGBUD Maria Skłodowska Piotr Skłodowski S.C; tytuł operacji: Rozwój 

firmy dzięki zakupowi specjalistycznego ekologicznego wyposażenia niezbędnego do utrzymania konkurencyjności firmy 

szansą na rozwój gospodarczy, zmniejszenie niskiej emisji oraz powstania ofert pracy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński; 

nr identyfikacyjny: 065834231. Z oceny operacji, na własną prośbę, wyłączyli się Panowie Krzysztof Mata oraz 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 oraz 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: 23 punkty. 



- Numer wniosku: 5/N8/2016; wnioskodawca: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie; tytuł operacji: Ochrona 

środowiska poprzez zainstalowanie nowych urządzeń w usługach meblarskich; nr identyfikacyjny: 067862104. 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 oraz 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: 19 punktów. 

Ad. 13 – 18 

Na posiedzeniu poddano pod głosowanie następujące Uchwały: 

 

UCHWAŁY 

 

NABÓR NR N1/2016 

 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N1/25/2017 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 1/2016 Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie przedsięwzięcia: 1.1.1 Praca nad Zalewem.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę Nr N1/26/2017 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 1/2016 Podejmowanie działalności gospodarczej  

w zakresie przedsięwzięcia: 1.1.1 Praca nad Zalewem.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N1/1/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 39/N1/2016; 

wnioskodawca: NOWAK JOLANTA; tytuł operacji: OTWORZENIE KAWIARNI I STWORZENIE MIEJSC PRACY;  

nr identyfikacyjny: 071835745. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N1/2/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 9/N1/2016; 

wnioskodawca: BANASIAK ANETA; tytuł operacji: Podjęcie działalności w zakresie handlu rolnymi produktami 

lokalnymi.; nr identyfikacyjny: 057645476. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N1/3/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 21/N1/2016; 

wnioskodawca: MACIEJEC ELWIRA; tytuł operacji: BUDOWA PAWILONU PRZEZNACZONEGO  

DO KONFEKCJONOWANIA I PAKOWANIA PRODUKTÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH ORAZ 

SAMOZATRUDNIENIE WNIOSKODAWCY; nr identyfikacyjny: 071752563. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 



- Uchwałę nr N1/4/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 33/N1/2016; 

wnioskodawca: ŁABĘDŹ ALICJA; tytuł operacji: Założenie gabinetu kosmetyczno - podologicznego; nr identyfikacyjny: 

071894122. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N1/5/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 57/N1/2016; 

wnioskodawca: KRZESIŃSKA MAŁGORZATA; tytuł operacji: ŻŁOBEK MALINKA Utworzenie działalności 

gospodarczej w postaci niepublicznej placówki opieki nad dziećmi do lat 3; nr identyfikacyjny: 071786853. Uchwała została 

podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N1/6/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 8/N1/2016; 

wnioskodawca: Jankowski Jakub; tytuł operacji: Założenie działalności gospodarczej wypożyczającej sprzęt eventowy; 

nr identyfikacyjny: 071846486. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N1/7/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 10/N1/2016; 

wnioskodawca: Abram Grzegorz; tytuł operacji: SPRZEDAŻ INTERNETOWA WRAZ Z OBSŁUGĄ PRODUKTÓW POS 

I SAMOZATRUDNIENIE WNIOSKODAWCY; nr identyfikacyjny: 071795081. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N1/8/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 14/N1/2016; 

wnioskodawca: Sobolewski Bogdan; tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania 

ekologicznych usług opartych o innowacje i związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni szansą na rozwój 

gospodarczy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński; nr identyfikacyjny: 071870212. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N1/9/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 16/N1/2016; 

wnioskodawca: Mańko Adam; tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania 

innowacyjnych przecisków metodą pneumatyczno-hydrauliczną szansą na rozwój gospodarczy na obszarze LGD Zalew 

Zegrzyński; nr identyfikacyjny: 071821250. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N1/10/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 22/N1/2016; 

wnioskodawca: Szczepanik Ryszard; tytuł operacji: ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ ZWIĄZANEJ 

Z NAPRAWĄ SILNIKÓW DO ŁODZI ORAZ SAMOZATRUDNIENIE WNIOSKODAWCY; nr identyfikacyjny: 

071895052. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N1/11/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 24/N1/2016; 

wnioskodawca: KANIA ŁUKASZ; tytuł operacji: PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG 

SERWISOWYCH SAMOCHODÓW HYBRYDOWYCH I OSOBOWYCH; nr identyfikacyjny: 071830915. Uchwała 

została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N1/12/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 25/N1/2016; 

wnioskodawca: Kacała Filip; tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej i wzrost poziomu zatrudnienia na terenie 

wiejskim poprzez samozatrudnienie; nr identyfikacyjny: 071895612. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N1/13/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 40/N1/2016; 

wnioskodawca: WAWRZYŃSKA AGNIESZKA; tytuł operacji: UTWORZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA 

ŚWIADCZĄCEGO DORADZTWO I WYKONAWSTWO USŁUG GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNYCH;  

nr identyfikacyjny: 070416371. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 



- Uchwałę nr N1/14/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 44/N1/2016; 

wnioskodawca: Sokolnicki Mateusz; tytuł operacji: Podejmowanie działalności w zakresie wypożyczania trudno dostępnego, 

wysoce wyspecjalizowanego sprzętu piwowarskiego; nr identyfikacyjny: 071890206. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N1/15/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 11/N1/2016; 

wnioskodawca: KOZARZEWSKA ANNA; tytuł operacji: Usługi na rzecz wsparcia aktywizacji zawodowej mieszkańców 

obszaru LSR; nr identyfikacyjny: 056876356. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N1/16/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 18/N1/2016; 

wnioskodawca: Galaś Maria; tytuł operacji: Założenie gabinetu kosmetycznego stacjonarnego i świadczenie mobilnych usług 

kosmetycznych i podologicznych; nr identyfikacyjny: 071874374. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N1/17/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 34/N1/2016; 

wnioskodawca: Małecki Marcin; tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania wysokiej 

jakości usług hydraulicznych szansą na rozwój gospodarczy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński; nr identyfikacyjny: 

071836966. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N1/18/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 55/N1/2016; 

wnioskodawca: Mitjans Szałapski Jerzy; tytuł operacji: Podjęcie działalności gospodarczej oraz zakup innowacyjnego 

latającego sprzętu do badania jakości powietrza pod względem różnych wskaźników monitorujących skład, stężenie 

i zanieczyszczenia, badania możliwości przekroczenia norm dotyczących hałasu oraz badania przenikalności cieplnej 

budowli i budynków; nr identyfikacyjny: 064583231. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N1/19/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 2/N1/2016; 

wnioskodawca: Kołodziejek Łukasz; tytuł operacji: Sprzedaż innowacyjnych dermokosmetyków na rynku polskim - zakup 

środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych celem uruchomienia operacji; nr identyfikacyjny: 071810686. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N1/20/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 56/N1/2016; 

wnioskodawca: Mitjans Szałapska Marcelina; tytuł operacji: Podjęcie działalności gospodarczej oraz zakup innowacyjnego 

sprzętu 3D do projektowania, skanowania i drukowania w technologii 3D elementów protez dłoni dla dzieci, elementów 

ozdobnych dla protez oraz protez dla zwierząt. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N1/21/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 12/N1/2016; 

wnioskodawca: Bartosiewicz Teresa; tytuł operacji: Produkcja mebli wykrojnikami sterowanymi komputerowo;  

nr identyfikacyjny: 071868164. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N1/22/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 46/N1/2016; 

wnioskodawca: Kowalczyk Marek; tytuł operacji: STWORZENIE SKLEPU INTERNETOWEGO Z GALANTERIĄ 

SKÓRZANĄ; nr identyfikacyjny: 071826382. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N1/23/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 49/N1/2016; 

wnioskodawca: RAWSKI PIOTR; tytuł operacji: Wzrost konkurencyjności obszaru LGD poprzez utworzenie firmy 

świadczącej usługi zakładania i pielęgnacji ogrodów; nr identyfikacyjny: 071901600. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N1/24/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 50/N1/2016; 

wnioskodawca: Turku Aleksandra; tytuł operacji: "Ciąża z klasą" autorski program edukacyjny dla kobiet w ciąży oraz 

młodych matek; nr identyfikacyjny: 071825066. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 



NABÓR NR N2/2016 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N2/17/2017 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 2/2016 Rozwijanie działalności gospodarczej w zakresie przedsięwzięcia: 1.1.1 Praca nad Zalewem. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę Nr N2/18/2017 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  2/2016 Rozwijanie działalności gospodarczej  

w zakresie przedsięwzięcia: 1.1.1 Praca nad Zalewem. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N2/1/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 54/N2/2016; 

wnioskodawca: P.H.U. Piotr Ciok; tytuł operacji: Utworzenie innowacyjnej placówki oświatowej w Radzyminie poprzez 

wdrożenie innowacyjnego podejścia Marii Montesorri w wychowaniu dzieci; nr identyfikacyjny: 071804375. Uchwała 

została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N2/2/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 1/N2/2016; 

wnioskodawca: PHU AUTO-SUKCES Kamil Pietrzak; tytuł operacji: Rozszerzenie działalności poprzez wybudowanie 

budynku usługowego wraz z zakupem maszyn i urządzeń do diagnostyki; nr identyfikacyjny: 071817620. Uchwała została 

podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N2/3/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 29/N2/2016; 

wnioskodawca: Karpiński Jarosław; tytuł operacji: Rozwój usług firmy Wod-Bud Jarosław Karpiński dzięki zakupowi 

specjalistycznego ekologicznego wyposażenia celem utrzymania konkurencyjności firmy szansą na rozwój gospodarczy oraz 

powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński; nr identyfikacyjny: 063949270. Uchwała została 

podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N2/4/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 35/N2/2016; 

wnioskodawca: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MARTA-DENT" MARTA SUCHOCKA-

BIAŁOUS; tytuł operacji: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie dentystycznej praktyki lekarskiej poprzez 

modernizację gabinetu stomatologicznego; nr identyfikacyjny: 071862705. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N2/5/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 20/N2/2016; 

wnioskodawca: FINA Piotr Kacała; tytuł operacji: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup nowych środków trwałych oraz 

wzrost zatrudnienia; nr identyfikacyjny: 065868513. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N2/6/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 38/N2/2016; 

wnioskodawca: MARCINKIEWICZ/HDWEB ADRIAN; tytuł operacji: ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

W KIERUNKU USŁUGI Z WYKORZYSTANIEM PLATFORM WIELOWIRNIKOWYCH ZWANYCH „DRONAMI";  

nr identyfikacyjny: 071803831. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 



- Uchwałę nr N2/7/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 15/N2/2016; 

wnioskodawca: Mańko Zbigniew; tytuł operacji: Rozwój nowych usług firmy dzięki zakupowi specjalistycznego 

wyposażenia niezbędnego do utrzymania konkurencyjności firmy szansą na rozwój gospodarczy oraz powstania ofert pracy 

na obszarze LGD Zalew Zegrzyński; nr identyfikacyjny: 071821345. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N2/8/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 17/N2/2016; 

wnioskodawca: Sikorska Marzena; tytuł operacji: Rozwój usług firmy w zakresie diagnostyki i kontroli pojazdów szansą  

na rozwój gospodarczy oraz powstania ofert pracy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński; nr identyfikacyjny: 071794636. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N2/9/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 7/N2/2016; 

wnioskodawca: Snopkiewicz Dariusz; tytuł operacji: Rozwój działalności i poszerzenie zakresu usług Centrum Ogrodniczego 

"Chotomów" poprzez zakup ładowarki Schaffer wraz z osprzętem oraz ciągnika jednoosiowego wraz z osprzętem;  

nr identyfikacyjny: 065205632. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N2/10/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 42/N2/2016; 

wnioskodawca: PHU Mechanika Witold Modzelewski; tytuł operacji: Podniesienie konkurencyjności i rozwój firmy PHU 

Mechanika poprzez budowę Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów w miejscowości Skierdy; nr identyfikacyjny: 

067870382. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N2/11/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 3/N2/2016; 

wnioskodawca: Tombud Firma Handlowo Usługowa Tomasz Anuszkiewicz; tytuł operacji: Rozwój istniejącej działalności 

gospodarczej; nr identyfikacyjny: 064524176. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N2/12/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 13/N2/2016; 

wnioskodawca: MotoCor sp. z o.o.; tytuł operacji: „Produkcja części do maszyn oraz części samochodowych”;  

nr identyfikacyjny: 071868242. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N2/13/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 37/N2/2016; 

wnioskodawca: "Stankir S.C", Daniel Kiraga i Marcin Kiraga; tytuł operacji: Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez 

zwiększenie standardów obsługi klienta i poszerzenie wachlarza oferowanych usług; nr identyfikacyjny: 071902690. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N2/14/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 52/N2/2016; 

wnioskodawca: Kucharczyk Alina; tytuł operacji: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa DROKAN Alina 

Kucharczyk poprzez zakup nowoczesnej maszyny; nr identyfikacyjny: 063601301. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N2/15/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 53/N2/2016; 

wnioskodawca: Kucharczyk Tomasz; tytuł operacji: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa DROKAN Tomasz 

Kucharczyk poprzez zakup nowoczesnej maszyny; nr identyfikacyjny: 063601301. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N2/16/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 48/N2/2016; 

wnioskodawca: Kado Mirosław; tytuł operacji: Zakup nowoczesnego wyposażenia umożliwiającego wzrost 

konkurencyjności i poprawę jakości świadczonych usług weterynaryjnych; nr identyfikacyjny: 063512710. Uchwała została 

podjęta jednogłośnie. 

 



NABÓR NR N3/2016 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N3/4/2017 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 3/2016 

Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą w zakresie przedsięwzięcia: 1.1.1 Praca 

nad Zalewem. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę Nr N3/5/2017 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  3/2016 Wspieranie współpracy między 

podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą w zakresie przedsięwzięcia: 1.1.1 Praca nad Zalewem. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N3/1/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 19/N3/2016; 

wnioskodawca: Lenda Radosław; tytuł operacji: Rozwój usług firm współpracujących pod wspólnym logo wraz 

z kompleksową ofertą dzięki zakupowi specjalistycznego wyposażenia niezbędnego do utrzymania konkurencyjności  szansą 

na rozwój gospodarczy oraz powstania ofert pracy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński; nr identyfikacyjny: 071825484. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N3/2/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 43/N3/2016; 

wnioskodawca: Fundacja eBiznes Club -; tytuł operacji: Przygoda nad Zalewem Zegrzyńskim! - czyli innowacyjne, 

ekologiczne i kompleksowe usługi pakietów turystycznych dzięki zakupowi specjalistycznego wyposażenia; 

nr identyfikacyjny: 065604131. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N3/3/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 58/N3/2016; 

wnioskodawca: Good Wood Szymon Jaraczewski; tytuł operacji: Przenośna wioska - namioty, tipi, wigwamy dla turystyki 

i rekreacji nad Zalewem Zegrzyńskim. Przenośna wioska - namioty, tipi, wigwamy dla turystyki i rekreacji nad Zalewem 

Zegrzyńskim; nr identyfikacyjny: 071371480. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

NABÓR NR N5/2016 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N5/7/2017 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 5/2016 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę Nr N5/8/2017 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  5/2016 Rozwijanie działalności gospodarczej  

w zakresie przedsięwzięcia: 1.4.1 Marka dla Zalewu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N5/1/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 32/N5/2016; 

wnioskodawca: Adam Stańczak Wyroby garmażeryjne "ADAMUS"; tytuł operacji: Wyroby domowe ADAMUS gwarancją 

lokalnych tradycji w nowoczesnym wydaniu; nr identyfikacyjny: 065657345. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N5/2/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 36/N5/2016; 

wnioskodawca: Wypiek Ciast Domowych Marzenie Marzena Gawlik; tytuł operacji: Rozwój działalności gospodarczej 

poprzez zakup nowoczesnej linii technologicznej do produkcji wyrobów cukierniczych; nr identyfikacyjny: 071834604. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N5/3/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 4/N5/2016; 

wnioskodawca: Laguna Leszek Dzięgielewski; tytuł operacji: ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

W KIERUNKU STWORZENIA NOWEJ OFERTY TURYSTYCZNEJ POPRZEZ ZAKUP NOWEGO SPRZĘTU 

WODNEGO; nr identyfikacyjny: 068658134. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N5/4/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 6/N5/2016; 

wnioskodawca: Wytwórnia Wód Mineralnych FRUCTON Józef Szymański; tytuł operacji: Zakup linii produkcyjnej  

do produkcji wody źródlanej oraz napoi w szklanych opakowaniach zwrotnych; nr identyfikacyjny: 050967836. Uchwała 

została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N5/5/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 51/N5/2016; 

wnioskodawca: Happycentrum Agnieszka Chacińska; tytuł operacji: Pasibrzuszek - catering dla przedszkoli;  

nr identyfikacyjny: 071901931. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N5/6/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 26/N5/2016; 

wnioskodawca: Ośrodek Stajnia Klucz Grażyna Kojro-Michalska; tytuł operacji: Budowa krytego lonżownika dla koni jako 

elementu wzbogacenia oferty turystycznej; nr identyfikacyjny: 063594341. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

NABÓR NR N6/2016 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N6/7/2017 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 6/2016 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego w zakresie przedsięwzięcia: 3.3.1 Kultura czyni człowieka, historia tworzy naród. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę Nr N6/8/2017 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  6/2016 Zachowanie dziedzictwa lokalnego  

w zakresie przedsięwzięcia: 3.3.1 Kultura czyni człowieka, historia tworzy naród. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 



 

- Uchwałę nr N6/1/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 45/N6/2016; 

wnioskodawca: Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego; tytuł operacji: Remont dachu 

zabytkowego kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce; nr identyfikacyjny: 039506895. Uchwała została 

podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N6/2/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 23/N6/2016; 

wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka Pw. Św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej; tytuł operacji: 

Remont elewacji budynku kościoła w Woli Kiełpińskiej; nr identyfikacyjny: 049642970. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N6/3/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 47/N6/2016; 

wnioskodawca: Parafia pw. Narodzenia NMP w Popowie Kościelnym; tytuł operacji: Prace remontowo-konserwatorskie 

polegające na renowacji lica ścian wieży głównej kościoła w Popowie Kościelnym; nr identyfikacyjny: 064895235. Uchwała 

została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N6/4/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 30/N6/2016; 

wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka Pw. Św. Anny w Serocku; tytuł operacji: Prace odgrzybieniowo-izolacyjne 

fundamentów kościoła p.w. Zwiastowania NMP - wykonanie izolacji pionowej fundamentów kościoła. Modernizacja 

systemu odprowadzenia wód opadowych oraz wymiana rynien i rur spustowych wraz z obróbkami blacharskimi;  

nr identyfikacyjny: 071849416. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N6/5/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 31/N6/2016; 

wnioskodawca: Parafia P.W. Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie; tytuł operacji: Remont elewacji kościoła 

parafialnego p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie; nr identyfikacyjny: 071860502. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N6/6/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 41/N6/2016; 

wnioskodawca: Parafia Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie; tytuł operacji: Kaplica Grobowa na Cmentarzu Parafialnym 

w Wieliszewie – etap III; nr identyfikacyjny: 068357861. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

NABÓR NR N7/2016 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N7/2/2017 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 7/2016 

Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie przedsięwzięcia: 4.3.1 Tylko jedna Ziemia. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę Nr N7/3/2017 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  7/2016 Podejmowanie działalności gospodarczej 

w zakresie przedsięwzięcia: 4.3.1 Tylko jedna Ziemia.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 



 

- Uchwałę nr N7/1/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 27/N7/2016; 

wnioskodawca: SZUBA ANDRZEJ; tytuł operacji: ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI CAŁOROCZNEGO KORTU 

TENISOWEGO; nr identyfikacyjny: 049382706. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

NABÓR NR N8/2016 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N8/3/2017 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 8/2016 

Rozwijanie działalności gospodarczej w zakresie przedsięwzięcia: 4.3.1 Tylko jedna Ziemia. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę Nr N8/4/2017 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  8/2016 Rozwijanie działalności gospodarczej  

w zakresie przedsięwzięcia: 4.3.1 Tylko jedna Ziemia. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N8/1/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 28/N8/2016; 

wnioskodawca: AGBUD Maria Skłodowska Piotr Skłodowski S.C; tytuł operacji: Rozwój firmy dzięki zakupowi 

specjalistycznego ekologicznego wyposażenia niezbędnego do utrzymania konkurencyjności firmy szansą na rozwój 

gospodarczy, zmniejszenie niskiej emisji oraz powstania ofert pracy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński; 

nr identyfikacyjny: 065834231. Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

- Uchwałę nr N8/2/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 5/N8/2016; 

wnioskodawca: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie; tytuł operacji: Ochrona środowiska poprzez 

zainstalowanie nowych urządzeń w usługach meblarskich; nr identyfikacyjny: 067862104. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie. 

Ad.  19 

Protokół z posiedzenia Rady został przyjęty jednogłośnie. 
 

Ad.  20 

W ramach wolnych wniosków Członkowie Rady wysunęli propozycję, by ograniczyć liczbę dokumentów, które są związane 

z oceną operacji. Zaproponowano wypełnienie jednej, wspólnej karty, która obejmowałaby wszystkie aspekty niezbędne  

do oceny wniosku.  

Ad. 21  

Posiedzenie Rady zamknął 17 stycznia br. o godzinie 16.30 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:   

 1/2016 od nr N1/1/2017 do nr N1/26/2017 

 2/2016 od nr N2/1/2017 do nr N2/18/2017 

 3/2016 od nr N3/1/2017 do nr N3/5/2017 

 5/2016 od nr N5/1/2017 do nr N5/8/2017 

 6/2016 od nr N6/1/2017 do nr N6/8/2017 

 7/2016 od nr N7/1/2017 do nr N7/3/2017 

 8/2016 od nr N8/1/2017 do nr N8/4/2017 

 

   

 

 


