
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA 

RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI 

ODBYTEGO W DNIU 04 SIERPNIA 2021 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. Łukasz Strzałkowski 

5. Krzysztof Mata 

6. Mateusz Sierawski 

7. Sebastian Stefaniak 

 

czyli 7 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 6 naborów wpłynęło 24 wniosków.  

Na posiedzeniu dokonano oceny następujących wniosków:  

 

Nabór nr 1/2021 

 

- Numer wniosku: 14/N1/2021; wnioskodawca: Możdzeń Michał ; tytuł operacji: PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE 

NAWODNIENIA TERENU .; nr identyfikacyjny: 078734061. 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: 16/N1/2021; wnioskodawca: Janik Kamil; tytuł operacji: Powstanie Firmy związanej z rekreacyjnym 

wynajmowaniem sprzetu wodnego, oraganizacji wycieczek i kursów wędkowania.; nr identyfikacyjny: 078765973. 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: 18/N1/2021; wnioskodawca: Pronobis Dorota; tytuł operacji: Uruchomienie działalności gospodarczej - 

jednoosobowej firmy pn. Za lasami za górami; nr identyfikacyjny: 078368520. 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 Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 70 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 19 punktów.  

 

- Numer wniosku: 6/N1/2021; wnioskodawca: Dubaniewicz Adrian; tytuł operacji: PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI W 

ZAKRESIE ORGANIZACJI WYDARZEŃ TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH; nr identyfikacyjny: 078719681. W 

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

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

 

- Numer wniosku: 1/N1/2021; wnioskodawca: Nawrocki Romuald; tytuł operacji: Jednoosobowa działalność gospodarcza 

świadcząca usługi filmowe i inspekcyjne dronem.; nr identyfikacyjny: 078672846. 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: 2/N1/2021; wnioskodawca: Teter Bartłomiej; tytuł operacji: Utworzenie działalności gospodarczej w 

zakresie mechaniki pojazdowej.; nr identyfikacyjny: 078638683. 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: 8/N1/2021; wnioskodawca: Najda Agnieszka; tytuł operacji: Podjęcie działalności z zakresu usług 

mikropigmentacji ; nr identyfikacyjny: 078764254. 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: 20/N1/2021; wnioskodawca: Lenda Karolina; tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej w 

zakresie usług związanych z działalnością turystyczną oraz stworzenie nowych miejsc pracy na obszarze LGD Zalew 

Zegrzyński.; nr identyfikacyjny: 078453562. 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: 21/N1/2021; wnioskodawca: Oktaba Aleksandra; tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej w 

zakresie usług związanych z specjalistycznymi robotami budowlanymi oraz stworzenie nowych miejsc pracy na obszarze LGD 

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

parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR, 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: 23/N1/2021; wnioskodawca: Kaczyńska Mariola; tytuł operacji: Założenie działalności gospodarczej 

polegającej na wynajmie urządzeń budowlanych w nowoczesnych technologiach budowania; nr identyfikacyjny: 078781202. 

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: 5/N1/2021; wnioskodawca: Dybka Anna; tytuł operacji: Stworzenie przedsiębiorstwa świadczącego mobilne 

usługi projektowania mebli i wnętrz.; nr identyfikacyjny: 078749860. 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: 14 punktów.  

 

- Numer wniosku: 10/N1/2021; wnioskodawca: Ładziak Agnieszka; tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej w 

zakresie produkcji kartek okolicznościowych opierających się na budowaniu relacji pomiędzy rodzicem, a dzieckiem celem 

stworzenia nowych miejsc pracy oraz rozwoju gospodarczego obszaru LGD Zalew Zegrzyński.; nr identyfikacyjny: 

078749413. 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: 14 punktów.  

 

- Numer wniosku: 13/N1/2021; wnioskodawca: Mędykowski Grzegorz; tytuł operacji: Podjęcie działalności gospodarczej 

poprzez utworzenie profesjonalnego Salonu Optycznego ,,Fokus”. ; nr identyfikacyjny: 078783086. 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: 13 punktów. 

 

Nabór nr 2/2021 

 



- Numer wniosku: 4/N2/2021; wnioskodawca: Roman Jankowski ROMI ; tytuł operacji: Rozwój przedsiębiorstwa Roman 

Jankowski ROMI poprzez zakup maszyn i urządzeń do produkcji sprzętu sportowego, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz 

powstaniu nowych miejsc pracy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński.; nr identyfikacyjny: 062045422. 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: 3/N2/2021; 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: 25 punktów. 

 

- Numer wniosku: 17/N2/2021; wnioskodawca: TAMPON-DRUK ROBERT ZAWADZKI ; tytuł operacji: Rozwój 

przedsiębiorstwa TAMPON-DRUK ROBERT ZAWADZKI poprzez zakup nowoczesnej maszyny do produkcji opakowań, 

instalację fotowoltaiczną oraz powstaniu nowych miejsc pracy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński; nr identyfikacyjny: 

078783194. 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 tym zgodności z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 200 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 25 punktów. 

 

- Numer wniosku: 24/N2/2021; wnioskodawca: PHU ARMAKO Arkadiusz Kokoszka i Marcin Kokoszka 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: 199 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 20 punktów. 

 

- Numer wniosku: 19/N2/2021; wnioskodawca: MED-MAR Marcin Maliszczuk ; tytuł operacji: Rozwój działalności 

gospodarczej MED-MAR Marcin Maliszczuk ; nr identyfikacyjny: 078783405. 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: 182 400,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 18 punktów. 

 

Nabór nr 3/2021 

 

- Numer wniosku: 11/N3/2021; wnioskodawca: KArent Wypożyczalnia Sprzętu Budowlanego i Ogrodniczego Paweł Filipiak 

; tytuł operacji: Rozwój działalności gospodarczej KArent Wypożyczalnia Sprzętu Budowlanego i Ogrodniczego Paweł 

Filipiak; nr identyfikacyjny: 078784933. 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: 14 punktów. 

 

Nabór nr 4/2021 

 

- Numer wniosku: 7/N4/2021; wnioskodawca: Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu ; tytuł operacji: "Budowa boiska 

wielofunkcyjnego w miejscowości Słupno, Gmina Radzymin"; nr identyfikacyjny: 064017911. 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: 90 000,00 zł. 

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 21 punktów. 

 

- Numer wniosku: 22/N4/2021; wnioskodawca: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jabłonnie ; tytuł operacji: Rozwój infrastruktury 

rekreacyjno-turystycznej na terenie miejscowości Skierdy jako element edukacji i integracji społecznej; nr identyfikacyjny: 

078782756. Z oceny operacji, na własną prośbę, wyłączyli się Pani Justyna Kręcik oraz Pan Jacek Perkowski. 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: 90 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 21 punktów. 

 

Nabór nr 5/2020 

 

- Numer wniosku: 9/N5/2021; wnioskodawca: Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie ; tytuł operacji: „Co powie ryba? 

- w dorzeczu trzech rzek”; 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: 90 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 21 punktów. 

 

Nabór nr 6/2020 

 

- Numer wniosku: 12/N6/2021; wnioskodawca: Gmina Somianka ; tytuł operacji: "Przebudowa stawu w Jackowie Górnym"; 

nr identyfikacyjny: 062541506. Z oceny operacji, na własną prośbę, wyłączyli się Pani Izabela Gargała oraz Pan Jacek 

Perkowski.  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: 17 punktów. 

 

- Numer wniosku: 15/N6/2021; wnioskodawca: Gmina Dąbrówka ; tytuł operacji: Renaturyzacja stawu w m. Trojany; nr 

identyfikacyjny: 063260624. 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: 17 punktów. 

 

Ad. 12 – 17 

 

Na posiedzeniu poddano pod głosowanie następujące Uchwały: 

 

UCHWAŁY 

Nabór nr 1/2021 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N1/14/2021 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 1/2021 w zakresie przedsięwzięcia: 1.1.1 Praca nad Zalewem. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę Nr N1/15/2021 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 1/2021 w zakresie przedsięwzięcia: 1.1.1. Praca 

nad Zalewem. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N1/1/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 14/N1/2021; 

wnioskodawca: Możdzeń Michał ; tytuł operacji: PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE NAWODNIENIA 

TERENU.; nr identyfikacyjny: 078734061.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

- Uchwałę nr N1/2/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 16/N1/2021; 

wnioskodawca: Janik Kamil; tytuł operacji: Powstanie Firmy związanej z rekreacyjnym wynajmowaniem sprzętu wodnego, 

organizacji wycieczek i kursów wędkowania.; nr identyfikacyjny: 078765973.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N1/3/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 18/N1/2021; 

wnioskodawca: Pronobis Dorota; tytuł operacji: Uruchomienie działalności gospodarczej - jednoosobowej firmy pn. Za 

lasami za górami; nr identyfikacyjny: 078368520.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

- Uchwałę nr N1/4/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 6/N1/2021; 

wnioskodawca: Dubaniewicz Adrian; tytuł operacji: PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ORGANIZACJI 

WYDARZEŃ TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH; nr identyfikacyjny: 078719681.  



Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

- Uchwałę nr N1/5/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 1/N1/2021; 

wnioskodawca: Nawrocki Romuald; tytuł operacji: Jednoosobowa działalność gospodarcza świadcząca usługi filmowe i 

inspekcyjne dronem.; nr identyfikacyjny: 078672846.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

- Uchwałę nr N1/6/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 2/N1/2021; 

wnioskodawca: Teter Bartłomiej; tytuł operacji: Utworzenie działalności gospodarczej w zakresie mechaniki pojazdowej.; nr 

identyfikacyjny: 078638683.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N1/7/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 8/N1/2021; 

wnioskodawca: Najda Agnieszka; tytuł operacji: Podjęcie działalności z zakresu usług mikropigmentacji ; nr identyfikacyjny: 

078764254.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

- Uchwałę nr N1/8/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 20/N1/2021; 

wnioskodawca: Lenda Karolina; tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie usług związanych z 

działalnością turystyczną oraz stworzenie nowych miejsc pracy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński.; nr identyfikacyjny: 

078453562.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N1/9/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 21/N1/2021; 

wnioskodawca: Oktaba Aleksandra; tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie usług związanych z 

specjalistycznymi robotami budowlanymi oraz stworzenie nowych miejsc pracy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński.; nr 

identyfikacyjny: .  

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

- Uchwałę nr N1/10/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 23/N1/2021; 

wnioskodawca: Kaczyńska Mariola; tytuł operacji: Założenie działalności gospodarczej polegającej na wynajmie urządzeń 

budowlanych w nowoczesnych technologiach budowania; nr identyfikacyjny: 078781202.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

- Uchwałę nr N1/11/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 5/N1/2021; 

wnioskodawca: Dybka Anna; tytuł operacji: Stworzenie przedsiębiorstwa świadczącego mobilne usługi projektowania mebli 

i wnętrz.; nr identyfikacyjny: 078749860.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

- Uchwałę nr N1/12/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 10/N1/2021; 

wnioskodawca: Ładziak Agnieszka; tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji kartek 



okolicznościowych opierających się na budowaniu relacji pomiędzy rodzicem, a dzieckiem celem stworzenia nowych miejsc 

pracy oraz rozwoju gospodarczego obszaru LGD Zalew Zegrzyński.; nr identyfikacyjny: 078749413.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

- Uchwałę nr N1/13/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 13/N1/2021; 

wnioskodawca: Mędykowski Grzegorz; tytuł operacji: Podjęcie działalności gospodarczej poprzez utworzenie 

profesjonalnego Salonu Optycznego ,,Fokus”. ; nr identyfikacyjny: 078783086.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Nabór nr 2/2020 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N2/6/2021 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 2/2021 w zakresie przedsięwzięcia: 1.1.1 Praca nad Zalewem. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę Nr N2/7/2021 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 2/2021 w zakresie przedsięwzięcia: 1.1.1. Praca 

nad Zalewem. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N2/1/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 4/N2/2021; wnioskodawca: Roman Jankowski ROMI ; tytuł operacji: Rozwój przedsiębiorstwa Roman 

Jankowski ROMI poprzez zakup maszyn i urządzeń do produkcji sprzętu sportowego, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz 

powstaniu nowych miejsc pracy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński.; nr identyfikacyjny: 062045422. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N2/2/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 3/N2/2021; 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 N2/3/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 17/N2/2021; wnioskodawca: TAMPON-DRUK ROBERT ZAWADZKI ; tytuł operacji: Rozwój 

przedsiębiorstwa TAMPON-DRUK ROBERT ZAWADZKI poprzez zakup nowoczesnej maszyny do produkcji opakowań, 

instalację fotowoltaiczną oraz powstaniu nowych miejsc pracy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński; nr identyfikacyjny: 

078783194. 

 



Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N2/4/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 24/N2/2021; wnioskodawca: PHU ARMAKO Arkadiusz Kokoszka i Marcin Kokoszka Sp. j. ; tytuł operacji: 

Zawodowo - Aktywni; nr identyfikacyjny: 076516494. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N2/5/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 19/N2/2021; wnioskodawca: MED-MAR Marcin Maliszczuk ; tytuł operacji: Rozwój działalności 

gospodarczej MED-MAR Marcin Maliszczuk ; nr identyfikacyjny: 078783405. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Nabór nr 3/2021 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N3/2/2021 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 3/2021 w zakresie przedsięwzięcia: 3.1.1 W jedności siła i … mądrość. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę Nr N3/3/2021 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 3/2021 w zakresie przedsięwzięcia: 3.1.1 W 

jedności siła i … mądrość. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N3/1/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 11/N3/2021; wnioskodawca: KArent Wypożyczalnia Sprzętu Budowlanego i Ogrodniczego Paweł Filipiak ; 

tytuł operacji: Rozwój działalności gospodarzcej KArent Wypożyczalnia Sprzętu Budowlanego i Ogrodniczego Paweł 

Filipiak; nr identyfikacyjny: 078784933. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Nabór nr 4/2020 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 



- Uchwałę Nr N4/3/2021 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 4/2021 w zakresie przedsięwzięcia 1.4.2 Infrastruktura dla turystyki.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę Nr N4/4/2021 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 4/2021 w zakresie 

przedsięwzięcia 1.4.2 Infrastruktura dla turystyki. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N4/1/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 7/N4/2021; wnioskodawca: Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu ; tytuł operacji: "Budowa boiska 

wielofunkcyjnego w miejscowości Słupno, Gmina Radzymin"; nr identyfikacyjny: 064017911. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N4/2/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 22/N4/2021; wnioskodawca: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jabłonnie ; tytuł operacji: Rozwój infrastruktury 

rekreacyjno-turystycznej na terenie miejscowości Skierdy jako element edukacji i integracji społecznej; nr identyfikacyjny: 

078782756. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Nabór nr 5/2020 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N5/2/2021 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 5/2021 w zakresie przedsięwzięcia 2.3.1 Zalew rybactwem stoi.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę Nr N5/3/2021 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 5/2021 w zakresie przedsięwzięcia 2.3.1 Zalew 

rybactwem stoi. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 



- Uchwałę nr N5/1/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 9/N5/2021; wnioskodawca: Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie ; tytuł operacji: „Co powie ryba? - w 

dorzeczu trzech rzek”; nr identyfikacyjny: . 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Nabór nr 6/2020 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N6/3/2021 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 6/2021 w zakresie przedsięwzięcia 4.4.1 Woda znaczy życie.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę Nr N6/4/2021 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 6/2021 w zakresie przedsięwzięcia 4.4.1 Woda 

znaczy życie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N6/1/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 12/N6/2021; wnioskodawca: Gmina Somianka ; tytuł operacji: "Przebudowa stawu w Jackowie Górnym"; nr 

identyfikacyjny: 062541506. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N6/2/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 15/N6/2021; wnioskodawca: Gmina Dąbrówka ; tytuł operacji: Renaturyzacja stawu w m. Trojany; nr 

identyfikacyjny: 063260624. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

  

Ad.  18 

Brak wolnych wniosków. 

Ad.  19 

Protokół z posiedzenia Rady został przyjęty jednogłośnie. 



 

Ad. 20  

Posiedzenie Rady zamknął 04 sierpnia 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:   

 1/2021 od nr N1/1/2021 do nr N1/15/2021 

 2/2021 od nr N2/1/2021 do nr N2/7/2021 

 3/2021 od nr N3/1/2021 do nr N3/3/2021 

 4/2021 od nr N4/1/2021 do nr N4/4/2021 

 5/2021 od nr N5/1/2021 do nr N5/3/2021 

 6/2021 od nr N6/1/2021 do nr N6/4/2021 

 

 


