
 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA 

RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI 

ODBYTEGO W DNIU 13 CZERWCA 2022 R. 

 

Ad. 1 i 2 

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński otworzył o godzinie 10.00 Przewodniczący Rady 

Pan Krzysztof Mata, który powitał zebranych. Przewodniczący Rady stwierdził obecność następujących 

członków Rady: 

1. Izabela Gargała 

2. Justyna Kręcik 

3. 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 2 naborów wpłynęło 18 wniosków.  

Na posiedzeniu dokonano oceny następujących wniosków:  

 

Nabór nr 1/2022 

- Numer wniosku: 9/N1/2022; wnioskodawca: MIASTO I GMINA SEROCK; tytuł operacji: Zagospodarowanie terenu 

dawnego Cmentarza Żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica; nr identyfikacyjny: 063106024. 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: 95 445,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 21 punktów. 

 

 

- Numer wniosku: 11/N1/2022; wnioskodawca: Gmina Somianka ; tytuł operacji: „Adaptacja pomieszczeń w budynku 

gminnym w miejscowości Somianka – Parcele na potrzeby działalności kulturowej lokalnej społeczności”; 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: 95 445,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 21 punktów. 

 

 

- Numer wniosku: 12/N1/2022; wnioskodawca: Gmina Radzymin; tytuł operacji: "Remont oraz doposażenie Izby Pamięci 

Żołnierzy Armii Krajowej im. "Młodzika" w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyminie"; nr identyfikacyjny: 

062612565. 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: 95 445,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 20 punktów. 

 

 

- Numer wniosku: 16/N1/2022; wnioskodawca: Parafia pw. Narodzenia NMP w Popowie Kościelnym ; tytuł operacji: 

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

identyfikacyjny: 064895235. Z oceny operacji, na własną prośbę, wyłączyła się Pani Izabela Gargała. W głosowaniu 

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

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

z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 150 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 19 punktów. 

 

 

- Numer wniosku: 18/N1/2022; wnioskodawca: Parafia P.W. Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie ; tytuł operacji: Remont 

piwnic pod salą katechetyczną w zabytkowym kościele 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, Karty oceny operacji z Programem stwierdzono, iż operacja jest zgodna 

z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 150 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 16 punktów. 

 

 

- Numer wniosku: 15/N1/2022; wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka Pw. Św. Anny w Serocku ; tytuł operacji: Remont 

i rozbudowa ogrodzenia cmentarza w Serocku.; nr identyfikacyjny: 071849416. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane 

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

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

Ustalona kwota wsparcia: 150 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 14 punktów. 

 

 



- Numer wniosku: 13/N1/2022; wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka Pw. Św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli 

Kiełpińskiej ; tytuł operacji: Remont zabytkowego ołtarza bocznego z obrazem św. Judy w kościele w Woli Kiełpińskiej; nr 

identyfikacyjny: 049642970. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. Wniosek 

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

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

Ustalona kwota wsparcia: 150 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 13 punktów. 

 

 

- Numer wniosku: 5/N1/2022; wnioskodawca: Parafia Rzymsko Katolicka Pod Wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny ; tytuł operacji: Modernizacja terenu cmentarza parafialnego w Chotomowie.; nr identyfikacyjny: 079370593. 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: 150 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 12 punktów. 

 

 

- Numer wniosku: 17/N1/2022; wnioskodawca: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego ; tytuł 

operacji: Renowacja wnętrza zabytkowego Kościoła Parafialnego p.w. 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, Karty oceny operacji z Programem 

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

Ustalona kwota wsparcia: 150 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 12 punktów. 

 

Nabór nr 2/2022 

- Numer wniosku: 2/N2/2022; wnioskodawca: Centrum Rehabilitacji Kinesis sp. z o.o. ; tytuł operacji: Zakup maszyn i 

urządzeń do rozwijania działalności rehabilitacyjnej firmy.; nr identyfikacyjny: 079232963. Z oceny operacji, na własną 

prośbę, wyłączył się Pan Piotr Skłodowski. W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane 

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

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

Ustalona kwota wsparcia: 200 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 28 punktów. 

 

 

- Numer wniosku: 8/N2/2022; wnioskodawca: Modzelewscy s.c. ; tytuł operacji: Zakup wyposażenia do myjni automatycznej 

(portalowej); nr identyfikacyjny: 079354706. Z oceny operacji, na własną prośbę, wyłączyła się Pani Justyna Kręcik. W 

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

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

iż operacja jest zgodna z LSR oraz z Programem. 

Ustalona kwota wsparcia: 200 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 27 punktów. 

 



- Numer wniosku: 4/N2/2022; wnioskodawca: PHU ARMAKO Arkadiusz Kokosza i Marcin Kokosza Sp. j. ; tytuł operacji: 

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

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

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

Ustalona kwota wsparcia: 200 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 25 punktów. 

 

 

- Numer wniosku: 7/N2/2022; wnioskodawca: "NERŁO" Spółka Jawna ; tytuł operacji: Rozwój firmy Nerło Spółka Jawna 

poprzez zakup obrabiarki oraz tworzenie nowych miejsc pracy 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: 200 000,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 24 punktów. 

 

 

- Numer wniosku: 10/N2/2022; wnioskodawca: Event Boat Sp. z o.o. ; tytuł operacji: Rozwój działalności gospodarczej stricte 

opierającej się na turystyce wraz ze stworzeniem nowych miejsc pracy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński.; nr 

identyfikacyjny: 075807390. Z oceny operacji, na własną prośbę, wyłączył się Pan Łukasz Strzałkowski. 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: 24 punktów. 

 

 

- Numer wniosku: 3/N2/2022; wnioskodawca: WAKE SCHOOL&TECH SPAW Radosław Lenda; tytuł operacji: Rozwój 

działalności gospodarczej w zakresie działań związanych z turystyką i rekreacją wraz ze stworzeniem nowych miejsc 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 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: 23 punktów. 

 

 

- Numer wniosku: 1/N2/2022; wnioskodawca: AUTO NAPRAWA Paweł Ruciński ; tytuł operacji: Rozwój działalności firmy 

AUTO NAPRAWA Paweł Ruciński.; nr identyfikacyjny: 072491284. 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: 22 punktów. 

 

 



- Numer wniosku: 6/N2/2022; wnioskodawca: TOTALDIAM Jowita Bassa-Bomba; tytuł operacji: Rozwój działalności 

gospodarczej w miejscowości Skrzeszew oferującej usługi wiercenia i cięcia techniką diamentową; nr identyfikacyjny: 

079396391. 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: 22 punktów. 

 

 

- Numer wniosku: 14/N2/2022; wnioskodawca: 2AB Autorskie Biuro Architektury Filip Stafiej ; tytuł operacji: Zakup 

specjalistycznego urzadzenia oraz utworzenie 2 miejsc pracy. ; nr identyfikacyjny: 079340622. 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: 111 344,00 zł.  

W wyniku oceny wniosek otrzymał: 18 punktów. 

 

Ad. 12 – 17 

Na posiedzeniu poddano pod głosowanie następujące Uchwały: 

 

UCHWAŁY 

Nabór nr 1/2022 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N1/10/2022 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 1/2022 w zakresie przedsięwzięcia: 3.3.1 Kultura czyni człowieka, historia tworzy naród. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

- Uchwałę Nr N1/11/2022 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 1/2022 w zakresie przedsięwzięcia: 3.3.1 Kultura 

czyni człowieka, historia tworzy naród. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N1/1/2022 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 9/N1/2022; wnioskodawca: MIASTO I GMINA SEROCK; tytuł operacji: Zagospodarowanie terenu dawnego 



Cmentarza Żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica; nr identyfikacyjny: 063106024. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N1/2/2022 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 11/N1/2022; wnioskodawca: Gmina Somianka ; tytuł operacji: „Adaptacja pomieszczeń w budynku gminnym 

w miejscowości Somianka – Parcele na potrzeby działalności kulturowej lokalnej społeczności”; nr identyfikacyjny: 

062541506. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N1/3/2022 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 12/N1/2022; wnioskodawca: Gmina Radzymin; tytuł operacji: "Remont oraz doposażenie Izby Pamięci 

Żołnierzy Armii Krajowej im. "Młodzika" w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyminie"; nr identyfikacyjny: 

062612565. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N1/4/2022 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 16/N1/2022; wnioskodawca: Parafia pw. Narodzenia NMP w Popowie Kościelnym ; tytuł operacji: 

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

identyfikacyjny: 064895235. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N1/5/2022 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 18/N1/2022; wnioskodawca: Parafia P.W. Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie ; tytuł operacji: Remont 

piwnic pod salą katechetyczną w zabytkowym kościele w Jabłonnie; nr identyfikacyjny: 071860502. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N1/6/2022 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 15/N1/2022; wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka Pw. Św. Anny w Serocku ; tytuł operacji: Remont i 

rozbudowa ogrodzenia cmentarza w Serocku.; nr identyfikacyjny: 071849416. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N1/7/2022 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 13/N1/2022; wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka Pw. Św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli 

Kiełpińskiej ; tytuł operacji: Remont zabytkowego ołtarza bocznego z obrazem św. Judy w kościele w Woli Kiełpińskiej; nr 

identyfikacyjny: 049642970. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N1/8/2022 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 5/N1/2022; wnioskodawca: Parafia Rzymsko Katolicka Pod Wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 



Panny ; tytuł operacji: Modernizacja terenu cmentarza parafialnego w Chotomowie.; nr identyfikacyjny: 079370593. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N1/9/2022 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 17/N1/2022; wnioskodawca: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego ; tytuł operacji: 

Renowacja wnętrza zabytkowego Kościoła Parafialnego p.w. Krzyża Świętego w Dąbrówce; nr identyfikacyjny: 039506895. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Nabór nr 2/2022 

Rada Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński podjęła: 

- Uchwałę Nr N2/10/2022 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 2/2022 w zakresie przedsięwzięcia: 1.1.1 Praca nad Zalewem. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę Nr N2/11/2022 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 2/2022 w zakresie przedsięwzięcia: 1.1.1  

Praca nad Zalewem. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Uchwałę nr N2/1/2022 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 2/N2/2022; wnioskodawca: Centrum Rehabilitacji Kinesis sp. z o.o. ; tytuł operacji: Zakup maszyn i urządzeń 

do rozwijania działalności rehabilitacyjnej firmy.; nr identyfikacyjny: 079232963. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N2/2/2022 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 8/N2/2022; wnioskodawca: Modzelewscy s.c. ; tytuł operacji: Zakup wyposażenia do myjni automatycznej 

(portalowej); nr identyfikacyjny: 079354706. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N2/3/2022 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 4/N2/2022; wnioskodawca: PHU ARMAKO Arkadiusz Kokosza i Marcin Kokosza Sp. j. ; tytuł operacji: 

Zawodowo - Aktywni; nr identyfikacyjny: 076516494. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 



 

- Uchwałę nr N2/4/2022 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 7/N2/2022; wnioskodawca: "NERŁO" Spółka Jawna ; tytuł operacji: Rozwój firmy Nerło Spółka Jawna 

poprzez zakup obrabiarki oraz tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński.; nr identyfikacyjny: 

072413611. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N2/5/2022 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 10/N2/2022; wnioskodawca: Event Boat Sp. z o.o. ; tytuł operacji: Rozwój działalności gospodarczej stricte 

opierającej się na turystyce wraz ze stworzeniem nowych miejsc pracy na obszarze LGD Zalew Zegrzyński.; nr 

identyfikacyjny: 075807390. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N2/6/2022 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 3/N2/2022; wnioskodawca: WAKE SCHOOL&TECH SPAW Radosław Lenda; tytuł operacji: Rozwój 

działalności gospodarczej w zakresie działań związanych z turystyką i rekreacją wraz ze stworzeniem nowych miejsc pracy 

na obszarze LGD Zalew Zegrzyński. ; nr identyfikacyjny: 071825484. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N2/7/2022 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 1/N2/2022; wnioskodawca: AUTO NAPRAWA Paweł Ruciński ; tytuł operacji: Rozwój działalności firmy 

AUTO NAPRAWA Paweł Ruciński.; nr identyfikacyjny: 072491284. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N2/8/2022 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 6/N2/2022; wnioskodawca: TOTALDIAM Jowita Bassa-Bomba; tytuł operacji: Rozwój działalności 

gospodarczej w miejscowości Skrzeszew oferującej usługi wiercenia i cięcia techniką diamentową; nr identyfikacyjny: 

079396391. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

- Uchwałę nr N2/9/2022 w sprawie wyboru operacji do finansowania dotyczącą wniosku: 

Znak sprawy: 14/N2/2022; wnioskodawca: 2AB Autorskie Biuro Architektury Filip Stafiej ; tytuł operacji: Zakup 

specjalistycznego urzadzenia oraz utworzenie 2 miejsc pracy. ; nr identyfikacyjny: 079340622. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad.  18 

Brak wolnych wniosków. 

 

Ad.19   

Protokół z posiedzenia Rady został przyjęty jednogłośnie. 



Ad. 20  

Posiedzenie Rady zamknął 13 czerwca 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:   

 1/2022 od nr N1/1/2022 do nr N1/11/2022 

 2/2022 od nr N2/1/2022 do nr N2/11/2022 

 

 


