
 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA 

RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI 

ODBYTEGO W DNIU 17 GRUDNIA 2021 R. 

 

Ad. 1 i 2 

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński otworzył o godzinie 12.00 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 

8. Dariusz Skrzydlewski 

9. Piotr Skłodowski 

 

czyli 9 z 10 członków Rady LGD. Prawomocność posiedzenia wymaga obecności co najmniej 50% składu Rady, 

z czego żadna grupa interesu nie posiada więcej niż 49% prawa głosu. W podejmowaniu decyzji dotyczących 

wyboru operacji co najmniej 50% głosów pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi. Lista 

obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Ad. 3 

Przewodniczący Rady Krzysztof Mata zaproponował zebranym następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji. 

3. Przyjęcie porządku obrad.  

4. Prezentacja poszczególnych wniosków o dofinansowanie. 

5. Złożenie przez Członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego 

wniosku. 

6. Wyłączenie Członków Rady z dokonywania wyboru operacji. 

7 Dyskusja nad wnioskiem. 



8. Wypełnienie kart weryfikacji wstępnej oraz przedstawienie wyników oceny operacji  

przez Przewodniczącego Rady. 

9. Wypełnienie kart za zgodność z Programem oraz przedstawienie wyników oceny operacji  

przez Przewodniczącego Rady. 

10. Głosowanie przez wypełnienie karty za zgodność z LSR oraz przedstawienie wyników oceny operacji 

przez Przewodniczącego Rady. 

11. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru. 

12.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków  

o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR. 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków  

o przyznanie pomocy oraz nie zgodnych z LSR. 

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

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

16. Podjęcie uchwał o wybraniu operacji do dofinansowania. 

17. Podjęcie uchwał o nie wybraniu operacji do dofinansowania. 

18. Wolne wnioski i zapytania.  

19. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady. 

20. Zamknięcie posiedzenia. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 4 - 11 

Do biura LGD w ramach ogłoszenia nie wpłynęły wnioski po terminie ani w innym miejscu niż podany w 

ogłoszeniu, ani wnioski, w których nie wskazano adresu Wnioskodawcy i nie ma możliwości ustalenia tego adresu. 

 

W ramach 3 naborów wpłynęło 43 wnioski.  

Na posiedzeniu dokonano oceny następujących wniosków:  

 

Nabór nr 7/2021 

 

- Numer wniosku: 3/N7/2021; wnioskodawca: Szaturska Marta; tytuł operacji: Warsztatownia rękodzielnicza w Stanisławowie 

Pierwszym.; nr identyfikacyjny: 072494054. 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: 21 punktów. 

 



- Numer wniosku: 6/N7/2021; 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: 20 punktów. 

 

 

- Numer wniosku: 32/N7/2021; wnioskodawca: Leder Łukasz; tytuł operacji: PODJĘCIE DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ 

W ZAKRESIE USŁUG SPAWALNICZYCH; nr identyfikacyjny: 078985641. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane 

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

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

Ustalona kwota wsparcia: 70 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 20 punktów. 

 

 

- Numer wniosku: 1/N7/2021; wnioskodawca: WIĘCŁAWSKA RENATA; tytuł operacji: Zakup maszyn i urządzeń 

budowlanych do założenia działalności gospodarczej.; nr identyfikacyjny: 072045055. W głosowaniu stwierdzono, iż jest 

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

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

 z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 70 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 18 punktów. 

 

 

- Numer wniosku: 2/N7/2021; wnioskodawca: Trzaskoma Przemysław; tytuł operacji: Założenie działalności gospodarczej 

oraz zakup maszyny do robót ziemnych i załadunkowo-rozładunkowych.; nr identyfikacyjny: 078982616. W głosowaniu 

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

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

z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 70 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 18 punktów. 

 

 

- Numer wniosku: 14/N7/2021; wnioskodawca: BEDNARSKA MAGDALENA; tytuł operacji: Rozpoczęcie własnej 

działalności gospodarczej podczas pandemii, jako sposób na stworzenie miejsca pracy, zaspokojenie braku oferty rynkowej 

poprzez wynajem maszyn i sprzętu budowlanego w czasach silnego rozwoju budownictwa mieszkaniowego.; nr 

identyfikacyjny: 079018751. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek 

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

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

Ustalona kwota wsparcia: 70 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 18 punktów. 

 

 



- Numer wniosku: 19/N7/2021; wnioskodawca: REMBELSKI PIOTR; tytuł operacji: PODJĘCIE DZIAŁANOŚCI 

GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OGÓLNOBUDOWLANYCH; nr identyfikacyjny: 079010204. W głosowaniu 

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

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

z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 70 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 18 punktów. 

 

 

- Numer wniosku: 27/N/2021; wnioskodawca: KOSEWSKI PIOTR; tytuł operacji: PODJĘCIE DZIAŁANOŚCI 

GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE MOBILNYCH USŁUG NAPRAW ELEKTRONIKI.; nr identyfikacyjny: 078989292. W 

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

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

iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 70 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 18 punktów. 

 

 

- Numer wniosku: 7/N7/2021; wnioskodawca: Brzozowska Agnieszka; tytuł operacji: NASZA FARMA; nr identyfikacyjny: 

049404391. 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/N7/2021; wnioskodawca: LISICKA IWONA; tytuł operacji: Zakup urządzeń rekreacyjno integracyjnych 

do założenia działalności gospodarczej.; nr identyfikacyjny: 079015031. 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: 9/N7/2021; wnioskodawca: Gorzkowska Joanna; tytuł operacji: Utworzenie działalności gospodarczej  

w zakresie świadczenia mobilnych usług związanych z poprawą kondycji fizycznej; nr identyfikacyjny: 079012106.  

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: 10/N7/2021; wnioskodawca: Gorzkowska Jolanta; tytuł operacji: Utworzenie działalności gospodarczej  

w zakresie świadczenia usług kosmetycznych.; nr identyfikacyjny: 075083625. 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: 36/N7/2021; wnioskodawca: ZERKOWSKA ALINA; tytuł operacji: PODJĘCIE DZIAŁANOŚCI 

GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG KOSMETYCZNYCH.; nr identyfikacyjny: 078986325. 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: 39/N7/2021; wnioskodawca: ANNA WIJATKJOWSKA; tytuł operacji: Podjęcie działalności w zakresie 

mobilnych usług ceramicznych; nr identyfikacyjny: 072408470. 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: 5/N7/2021; wnioskodawca: KOTFIS MAJA; tytuł operacji: Zakup wyposażenia i oprogramowania w celu 

rozpoczęcia działalności gospodarczej.; nr identyfikacyjny: 079013906. 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: 12/N7/2021; wnioskodawca: Bręgoszewska Oliwia ; tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej 

w zakresie usług związanych z nauką języka obcego oraz stworzenia nowego miejsca pracy na obszarze LGD Zalew 

Zegrzyński. ; nr identyfikacyjny: 078989730. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane 

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

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

Ustalona kwota wsparcia: 70 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 16 punktów. 

 

 

- Numer wniosku: 13/N7/2021; wnioskodawca: Borowska Monika; tytuł operacji: PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH; nr identyfikacyjny: 079014630. 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: 17/N7/2021; wnioskodawca: Szmurło Monika; tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej w 

zakresie wypożyczania sprzętu estradowego podczas organizowanych event'ów oraz stworzenie nowego miejsca pracy na 

obszarze LGD Zalew Zegrzyński.; nr identyfikacyjny: 078465611. 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: 22/N7/2021; wnioskodawca: KOSTARSKI RAFAŁ; tytuł operacji: Założenie wypożyczalni łodzi 

wędkarskich na przystani "Przy Starym Moście" w Zegrzu Południowym.; nr identyfikacyjny: 078989605. 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/N7/2021; wnioskodawca: PIŁATOWSKA- MALISZCZUK ZOFIA; tytuł operacji: Utworzenie 

podmiotu gospodarczego oferującego sprzedaż internetową artykułów biodegradowalnych i ortoperdycznych  

z wykorzystaniem innowacyjnych technik sprzedaży.; nr identyfikacyjny: 078989184. 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: 37/N7/2021; wnioskodawca: PIOTR CZARNECKI; tytuł operacji: Podjęcie działalności w zakresie budowy 

tarasów i elementów drewnianych; nr identyfikacyjny: 078782325. 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: 38/N7/2021; wnioskodawca: BOŃCZEWSKI TOBIASZ; tytuł operacji: Podjęcie działalności w zakresie 

organizacji wydarzeń turystycznych i rekreacyjnych; nr identyfikacyjny: 078731242. 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: 11/N7/2021; wnioskodawca: GOŁASA MARCIN; tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej  

w zakresie handlu na obszarze LGD Zalew Zegrzyński przez firmę „Marcin Gołasa”; nr identyfikacyjny: 078984282.  

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

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

iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 70 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 15 punktów. 

 

 

- Numer wniosku: 35/N7/2021; wnioskodawca: BARZOWSKI MARIUSZ; tytuł operacji: PODJĘCIE DZIAŁANOŚCI 

GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE MOBILNYCH USŁUG NAPRAW ELEKTRONIKI.; nr identyfikacyjny: 078985162.  

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 8/2021 

 

- Numer wniosku: 20/N8/2021; wnioskodawca: "NERŁO" Spółka Jawna ; tytuł operacji: Rozwój przedsiębiorstwa Nerło 

Spółka Jawna poprzez zakup modułu przedłużenia suwnicy celem inicjowania współpracy firm na obszarze LGD Zalew 

Zegrzyński.; nr identyfikacyjny: 072413611. 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: 15 punktów. 

 

 

Nabór nr 9/2021 

 

- Numer wniosku: 21/N9/2021; wnioskodawca: Gmina Dąbrówka ; tytuł operacji: Budowa placu zabaw w miejscowości 

Dręszew (etap II); 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: 31 815,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 21 punktów. 

 



- Numer wniosku: 34/N9/2021; wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna ; tytuł operacji: Aktywizacja i integracja społeczna 

mieszkańców dzięki nabyciu wyposażenia OSP w Popowie Kościelnym ; nr identyfikacyjny: 079018701. Z oceny operacji, 

na własną prośbę, wyłączyła się Pani Izabela Gargała. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały 

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

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

Ustalona kwota wsparcia: 50 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 19 punktów. 

 

 

- Numer wniosku: 4/N9/2021; wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzeszewie ; tytuł operacji: Aktywizacja  

i integracja społeczna mieszkańców dzięki wyposażeniu placu zabaw przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszewie.;  

nr identyfikacyjny: 075141603. Z oceny operacji, na własną prośbę, wyłączył się Pan Dariusz Skrzydlewski. W głosowaniu 

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

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

z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 50 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 18 punktów. 

 

 

- Numer wniosku: 29/N9/2021; wnioskodawca: Gmina Somianka ; tytuł operacji: "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 

wiejskiej w Skorkach"; nr identyfikacyjny: 062541506. Z oceny operacji, na własną prośbę, wyłączyła się Pani Izabela 

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

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

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

Ustalona kwota wsparcia: 31 815,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 18 punktów. 

 

 

 

- Numer wniosku: 31/N9/2021; wnioskodawca: Gmina Somianka ; tytuł operacji: "Remont budynku świetlicy wiejskiej w 

Wólce Somiankowskiej i zakup wyposażenia do świetlicy"; nr identyfikacyjny: 062541506. Z oceny operacji, na własną 

prośbę, wyłączyła się Pani Izabela Gargała. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane 

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

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

Ustalona kwota wsparcia: 31 815,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 18 punktów. 

 

 

- Numer wniosku: 16/N9/2021; wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce ; tytuł operacji: Festiwal Aktywności ; 

nr identyfikacyjny: 063260845. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. 

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

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

Ustalona kwota wsparcia: 31 815,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 17 punktów. 

 



 

- Numer wniosku: 24/N9/2021; wnioskodawca: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku ; tytuł operacji: "Mobilna 

Pracownia Sztuki"; nr identyfikacyjny: 072454780. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały 

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

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

Ustalona kwota wsparcia: 31 815,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 16 punktów. 

 

 

- Numer wniosku: 25/N9/2021; wnioskodawca: Powiat Wyszkowski ; tytuł operacji: Aktywizacja mieszkańców gminy 

Somianka poprzez organizację kursu prawo jazdy kat. C ; nr identyfikacyjny: 068691780. Z oceny operacji, na własną prośbę, 

wyłączyła się Pani Izabela Gargała. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. 

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

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

Ustalona kwota wsparcia: 31 815,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 16 punktów. 

 

 

- Numer wniosku: 28/N9/2021; wnioskodawca: STOWARZYSZENIE GRUPA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNYCH 

"BAJKA" W BARWACH 6 PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH IM. WIELKIEGO HETMANA KORONNEGO 

STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO ; tytuł operacji: Żywa lekcja historii; nr identyfikacyjny: 079020924. W głosowaniu 

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

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

z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 50 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 16 punktów. 

 

 

- Numer wniosku: 30/N9/2021; wnioskodawca: Stowarzyszenie Genealogie Nieporęckie ; tytuł operacji: “Nad dolną Narwią  

i Bugiem - badania DNA rodzin ze środkowego Mazowsza”; nr identyfikacyjny: 079020783. W głosowaniu stwierdzono,  

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

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

oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 50 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 16 punktów. 

 

 

- Numer wniosku: 26/N9/2021; wnioskodawca: Powiat Wyszkowski ; tytuł operacji: "Aktywni Razem"; nr identyfikacyjny: 

068691780. Z oceny operacji, na własną prośbę, wyłączyła się Pani Izabela Gargała. W głosowaniu stwierdzono, iż jest 

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

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

oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 31 815,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 15 punktów. 

 



- Numer wniosku: 33/N9/2021; wnioskodawca: Fundacja eBiznes Club ; tytuł operacji: Aktywizacja społeczna i integracja 

mieszkańców poprzez promocję stref działalności gospodarczej na terenie LGD ZZ szansą na przyciągnięcie nowych 

inwestorów.; nr identyfikacyjny: 065604131. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane 

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

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

Ustalona kwota wsparcia: 50 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 15 punktów. 

 

 

- Numer wniosku: 40/N9/2021; wnioskodawca: Fundacja Obserwatorium Zrównoważonego Rozwoju ; tytuł operacji: Mała 

Architektura Sakralna nad Zalewem Zegrzyńskim; nr identyfikacyjny: 069605900. W głosowaniu stwierdzono, iż jest 

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

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

oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 50 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 15 punktów. 

 

 

- Numer wniosku: 42/N9/2021; wnioskodawca: Ośrodek Kultury w Wieliszewie ; tytuł operacji: Więcej niż folklor - ZTL 

"Promyki" aktywizują i integrują; nr identyfikacyjny: 063989323. Z oceny operacji, na własną prośbę, wyłączyli się Pan 

Dariusz Skrzydlewski i Pan Mateusz Sierawski.  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: 31 815,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 15 punktów. 

 

 

- Numer wniosku: 15/N9/2021; wnioskodawca: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku ; tytuł operacji: "Sztuki 

zapomniane a odczarowane"; nr identyfikacyjny: 072454780. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz 

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

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

Ustalona kwota wsparcia: 31 815,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 14 punktów. 

 

 

- Numer wniosku: 41/N9/2021; wnioskodawca: STOWARZYSZENIE "KONCEPT" ; tytuł operacji: "NIE ŁAM SIĘ - 

ZBADAJ SIĘ" - SPOTKANIA INTEGRACYJNE I AKTYWIZUJĄCE O TEMATYCE ZDROWOTNEJ DLA 

MIESZKAŃCÓW GMIN Z TERENU LGD ZALEW ZEGRZYŃSKI; nr identyfikacyjny: 79020982. W głosowaniu 

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

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

z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 50 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 14 punktów. 

 

 



- Numer wniosku: 18/N9/2021; wnioskodawca: Koło Gospodyń Wiejskich „Kałuszyńskie Smaki” w Kałuszynie ; tytuł 

operacji: Zakołowani na kuchni - integracja przez wspólne gotowanie; nr identyfikacyjny: 078797985. Z oceny operacji, na 

własną prośbę, wyłączył się Pan Dariusz Skrzydlewski. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały 

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

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

Ustalona kwota wsparcia: 50 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 12 punktów. 

 

 

- Numer wniosku: 43/N9/2021; wnioskodawca: Fundacja Obserwatorium Zrównoważonego Rozwoju ; tytuł operacji: 

Obserwatorzy tradycji i kultury ; nr identyfikacyjny: 069605900. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz 

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

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

Ustalona kwota wsparcia: 50 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 12 punktów. 

 

 

Ad. 12 – 17 

 

Na posiedzeniu poddano pod głosowanie następujące Uchwały: 

 

UCHWAŁY 

Nabór nr 7/2021 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N7/25/2021 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie 

pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach poddziałania ’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla 

naboru 7/2021 w zakresie przedsięwzięcia: 1.1.1 Praca nad Zalewem. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

- Uchwałę Nr N7/26/2021 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 

’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla naboru 7/2021 w zakresie przedsięwzięcia: 1.1.1. Praca 

nad Zalewem. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 



- Uchwałę nr N7/1/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 3/N7/2021; 

wnioskodawca: Szaturska Marta; tytuł operacji: Warsztatownia rękodzielnicza w Stanisławowie Pierwszym.; nr 

identyfikacyjny: 072494054. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N7/2/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 6/N7/2021; 

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

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

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N7/3/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 32/N7/2021; 

wnioskodawca: Leder Łukasz; tytuł operacji: PODJĘCIE DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG 

SPAWALNICZYCH; nr identyfikacyjny: 078985641. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N7/4/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 1/N7/2021; 

wnioskodawca: WIĘCŁAWSKA RENATA; tytuł operacji: Zakup maszyn i urządzeń budowlanych do założenia działalności 

gospodarczej.; nr identyfikacyjny: 072045055. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N7/5/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 2/N7/2021; 

wnioskodawca: Trzaskoma Przemysław; tytuł operacji: Założenie działalności gospodarczej oraz zakup maszyny do robót 

ziemnych i załadunkowo-rozładunkowych.; nr identyfikacyjny: 078982616. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N7/6/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 14/N7/2021; 

wnioskodawca: BEDNARSKA MAGDALENA; tytuł operacji: Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej podczas 

pandemii, jako sposób na stworzenie miejsca pracy, zaspokojenie braku oferty rynkowej poprzez wynajem maszyn i sprzętu 

budowlanego w czasach silnego rozwoju budownictwa mieszkaniowego.; nr identyfikacyjny: 079018751. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N7/7/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 19/N7/2021; 

wnioskodawca: REMBELSKI PIOTR; tytuł operacji: PODJĘCIE DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE 

USŁUG OGÓLNOBUDOWLANYCH; nr identyfikacyjny: 079010204. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N7/8/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 27/N/2021; 

wnioskodawca: KOSEWSKI PIOTR; tytuł operacji: PODJĘCIE DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE 

MOBILNYCH USŁUG NAPRAW ELEKTRONIKI.; nr identyfikacyjny: 078989292. 



 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N7/9/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 7/N7/2021; 

wnioskodawca: Brzozowska Agnieszka; tytuł operacji: NASZA FARMA; nr identyfikacyjny: 049404391. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N7/10/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 8/N7/2021; 

wnioskodawca: LISICKA IWONA; tytuł operacji: Zakup urządzeń rekreacyjno integracyjnych do założenia działalności 

gospodarczej.; nr identyfikacyjny: 079015031. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N7/11/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 9/N7/2021; 

wnioskodawca: Gorzkowska Joanna; tytuł operacji: Utworzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia mobilnych 

usług związanych z poprawą kondycji fizycznej; nr identyfikacyjny: 079012106. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N7/12/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 10/N7/2021; 

wnioskodawca: Gorzkowska Jolanta; tytuł operacji: Utworzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług 

kosmetycznych.; nr identyfikacyjny: 075083625. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N7/13/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 36/N7/2021; 

wnioskodawca: ZERKOWSKA ALINA; tytuł operacji: PODJĘCIE DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE 

USŁUG KOSMETYCZNYCH.; nr identyfikacyjny: 078986325. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N7/14/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 39/N7/2021; 

wnioskodawca: ANNA WIJATKJOWSKA; tytuł operacji: Podjęcie działalności w zakresie mobilnych usług ceramicznych; 

nr identyfikacyjny: 072408470. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N7/15/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 5/N7/2021; 

wnioskodawca: KOTFIS MAJA; tytuł operacji: Zakup wyposażenia i oprogramowania w celu rozpoczęcia działalności 

gospodarczej.; nr identyfikacyjny: 079013906. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N7/16/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 12/N7/2021; 

wnioskodawca: Bręgoszewska Oliwia ; tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie usług związanych z 



nauką języka obcego oraz stworzenia nowego miejsca pracy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński. ; nr identyfikacyjny: 

078989730. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N7/17/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 13/N7/2021; 

wnioskodawca: Borowska Monika; tytuł operacji: PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG 

FOTOGRAFICZNYCH; nr identyfikacyjny: 079014630. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N7/18/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 17/N7/2021; 

wnioskodawca: Szmurło Monika; tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie wypożyczania sprzętu 

estradowego podczas organizowanych event'ów oraz stworzenie nowego miejsca pracy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński.; 

nr identyfikacyjny: 078465611. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N7/19/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 22/N7/2021; 

wnioskodawca: KOSTARSKI RAFAŁ; tytuł operacji: Założenie wypożyczalni łodzi wędkarskich na przystani "Przy Starym 

Moście" w Zegrzu Południowym.; nr identyfikacyjny: 078989605. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N7/20/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 23/N7/2021; 

wnioskodawca: PIŁATOWSKA- MALISZCZUK ZOFIA; tytuł operacji: Utworzenie podmiotu gospodarczego oferującego 

sprzedaż internetową artykułów biodegradowalnych i ortoperdycznych z wykorzystaniem innowacyjnych technik sprzedaży.; 

nr identyfikacyjny: 078989184. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N7/21/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 37/N7/2021; 

wnioskodawca: PIOTR CZARNECKI; tytuł operacji: Podjęcie działalności w zakresie budowy tarasów i elementów 

drewnianych; nr identyfikacyjny: 078782325. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N7/22/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 38/N7/2021; 

wnioskodawca: BOŃCZEWSKI TOBIASZ; tytuł operacji: Podjęcie działalności w zakresie organizacji wydarzeń 

turystycznych i rekreacyjnych; nr identyfikacyjny: 078731242. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N7/23/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 11/N7/2021; 

wnioskodawca: GOŁASA MARCIN; tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie handlu na obszarze 

LGD Zalew Zegrzyński przez firmę „Marcin Gołasa”; nr identyfikacyjny: 078984282. 



 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N7/24/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 35/N7/2021; 

wnioskodawca: BARZOWSKI MARIUSZ; tytuł operacji: PODJĘCIE DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE 

MOBILNYCH USŁUG NAPRAW ELEKTRONIKI.; nr identyfikacyjny: 078985162. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Nabór nr 8/2021 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N8/2/2021 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków  

o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach poddziałania ’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 

dla naboru 8/2021 w zakresie przedsięwzięcia: 3.1.1 W jedności siła i … mądrość. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę Nr N8/3/2021 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 

’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla naboru 8/2021 w zakresie przedsięwzięcia: 3.1.1  

W jedności siła i … mądrość. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N8/1/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 20/N8/2021; 

wnioskodawca: "NERŁO" Spółka Jawna ; tytuł operacji: Rozwój przedsiębiorstwa Nerło Spółka Jawna poprzez zakup 

modułu przedłużenia suwnicy celem inicjowania współpracy firm na obszarze LGD Zalew Zegrzyński.; nr identyfikacyjny: 

072413611. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Nabór nr 9/2021 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N9/19/2021 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków  



o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach poddziałania ’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 

dla naboru 9/2021 w zakresie przedsięwzięcia: 3.2.1 Więcej niż „sypialnia”. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę Nr N9/20/2021 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 

’’Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla naboru 9/2021 w zakresie przedsięwzięcia: 3.2.1 Więcej 

niż „sypialnia”.  

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N9/1/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 21/N9/2021; 

wnioskodawca: Gmina Dąbrówka ; tytuł operacji: Budowa placu zabaw w miejscowości Dręszew (etap II); nr 

identyfikacyjny: 063260624. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N9/2/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 34/N9/2021; 

wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna ; tytuł operacji: Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców dzięki nabyciu 

wyposażenia OSP w Popowie Kościelnym ; nr identyfikacyjny: 079018701. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N9/3/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 4/N9/2021; 

wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzeszewie ; tytuł operacji: Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców 

dzięki wyposażeniu placu zabaw przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszewie.; nr identyfikacyjny: 075141603. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N9/4/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 29/N9/2021; 

wnioskodawca: Gmina Somianka ; tytuł operacji: "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Skorkach";  

 nr identyfikacyjny: 062541506. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N9/5/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 31/N9/2021; 

wnioskodawca: Gmina Somianka ; tytuł operacji: "Remont budynku świetlicy wiejskiej w Wólce Somiankowskiej i zakup 

wyposażenia do świetlicy"; nr identyfikacyjny: 062541506. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 



- Uchwałę nr N9/6/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 16/N9/2021; 

wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce ; tytuł operacji: Festiwal Aktywności ; nr identyfikacyjny: 

063260845. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N9/7/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 24/N9/2021; 

wnioskodawca: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku ; tytuł operacji: "Mobilna Pracownia Sztuki"; nr identyfikacyjny: 

072454780. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N9/8/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 25/N9/2021; 

wnioskodawca: Powiat Wyszkowski ; tytuł operacji: Aktywizacja mieszkańców gminy Somianka poprzez organizację kursu 

prawo jazdy kat. C ; nr identyfikacyjny: 068691780. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N9/9/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 28/N9/2021; 

wnioskodawca: STOWARZYSZENIE GRUPA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNYCH "BAJKA" W BARWACH 6 

PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH IM. WIELKIEGO HETMANA KORONNEGO STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO ; 

tytuł operacji: Żywa lekcja historii; nr identyfikacyjny: 079020924. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N9/10/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 30/N9/2021; 

wnioskodawca: Stowarzyszenie Genealogie Nieporęckie ; tytuł operacji: “Nad dolną Narwią i Bugiem - badania DNA rodzin 

ze środkowego Mazowsza”; nr identyfikacyjny: 079020783. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N9/11/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 26/N9/2021; 

wnioskodawca: Powiat Wyszkowski ; tytuł operacji: "Aktywni Razem"; nr identyfikacyjny: 068691780. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N9/12/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 33/N9/2021; 

wnioskodawca: Fundacja eBiznes Club ; tytuł operacji: Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców poprzez promocję 

stref działalności gospodarczej na terenie LGD ZZ szansą na przyciągnięcie nowych inwestorów.; nr identyfikacyjny: 

065604131. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N9/13/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 40/N9/2021; 

wnioskodawca: Fundacja Obserwatorium Zrównoważonego Rozwoju ; tytuł operacji: Mała Architektura Sakralna nad 



Zalewem Zegrzyńskim; nr identyfikacyjny: 069605900. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N9/14/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 42/N9/2021; 

wnioskodawca: Ośrodek Kultury w Wieliszewie ; tytuł operacji: Więcej niż folklor - ZTL "Promyki" aktywizują i integrują; 

nr identyfikacyjny: 063989323. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N9/15/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 15/N9/2021; 

wnioskodawca: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku ; tytuł operacji: "Sztuki zapomniane a odczarowane";  

nr identyfikacyjny: 072454780. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N9/16/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 41/N9/2021; 

wnioskodawca: STOWARZYSZENIE "KONCEPT" ; tytuł operacji: "NIE ŁAM SIĘ - ZBADAJ SIĘ" - SPOTKANIA 

INTEGRACYJNE I AKTYWIZUJĄCE O TEMATYCE ZDROWOTNEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMIN Z TERENU LGD 

ZALEW ZEGRZYŃSKI; nr identyfikacyjny: 79020982. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N9/17/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 18/N9/2021; 

wnioskodawca: Koło Gospodyń Wiejskich „Kałuszyńskie Smaki” w Kałuszynie ; tytuł operacji: Zakołowani na kuchni - 

integracja przez wspólne gotowanie; nr identyfikacyjny: 078797985. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N9/18/2021 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: Znak sprawy: 43/N9/2021; 

wnioskodawca: Fundacja Obserwatorium Zrównoważonego Rozwoju ; tytuł operacji: Obserwatorzy tradycji i kultury ; nr 

identyfikacyjny: 069605900. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

  

Ad.  18 

Brak wolnych wniosków. 

Ad.  19 

Protokół z posiedzenia Rady został przyjęty jednogłośnie. 



 

Ad. 20  

Posiedzenie Rady zamknął 17 grudnia br. o godzinie 16.00 jej Przewodniczący Pan Krzysztof Mata. 

 

 

Protokolant – Sekretarz Rady    Przewodniczący Rady 

    Łukasz Strzałkowski         Krzysztof Mata 

 

Załączniki do protokołu stanowią: 

1. Lista obecności członków Rady 

2. Uchwały dla naboru:   

 7/2021 od nr N7/1/2021 do nr N7/26/2021 

 8/2021 od nr N8/1/2021 do nr N8/3/2021 

 9/2021 od nr N9/1/2021 do nr N9/20/2021 

 

 


