
PROTOKÓŁ 

 

z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” 

z dnia 12 maja 2017r. 

 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

23 członków Rady LGD „RW” - lista obecności w załączeniu 

Prezes LGD „RW” – Rafał Rozpara 

 

Posiedzenie otworzył Wiceprzewodniczący Rady LGD „RW” Paweł Bednarczyk (pod nieobecność 

Przewodniczącego Janusza Tomasza Czarnogórskiego), który przeczytał porządek obrad: 

 

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad 

2. Podjęcie Uchwał w sprawie wyboru projektów do realizacji i finansowania 

3. Sprawy różne 

4. Zakończenie obrad 

 

Ad.2. Podjęcie Uchwał w sprawach: 

 wyboru projektów do realizacji i finansowania 

 podjęcia decyzji o ostatecznym kształcie listy wybranych projektów 

    Prowadzący spotkanie Paweł Bednarczyk stwierdził, że na sali jest quorum – 23 osoby obecne z 

34 osobowego składu Rady LGD „RW” przy czym wśród obecnych: 9 osób z sektora społecznego, 

8 osób z sektora publicznego, 4 osoby reprezentujące mieszkańców i 2 osoby z sektora 

gospodarczego. 

 

Podjęto 24 uchwały dotyczące wyboru projektów do realizacji i finansowania złożonych w ramach 

Naboru nr 1/2017 na Premie – dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, 

ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. 

CEL OGÓLNY 1.  Lokalna i społeczna przedsiębiorczość wykorzystująca Lokalne Rynki, Poten-

cjał i Zasoby  

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1. Rozwój lokalnej innowacyjnej przedsiębiorczości 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1: Innowacyjne przedsiębiorstwa na Równinie Wołomińskiej (Grupy de-

faworyzowane) 

Termin naboru:  od 15 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r. 

Limit środków dostępnych w naborze – 1 850 000 zł, odpowiadający §2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporzą-

dzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz.U. z dnia 9 października 2015r. z później-

szymi zmianami.                                                                                                                                                                                                   

Kwota dofinansowania dla jednej operacji – 50 000 zł. 

Przedsięwzięcie skierowane również do osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy. 

Ilość wniosków złożonych w ramach ogłoszonego naboru – 24 wnioski 

   Na wstępie posiedzenia Rady LGD rozpoczęło się głosowanie nad podjęciem uchwał w sprawie 

wyboru projektów do realizacji i finansowania: 

1. Uchwała nr I/1/2017 w sprawie wyboru do finansowania i realizacji w ramach LSR wniosku 

nr 57/2017 złożonego przez P. Łukasza Pergoła pn. „Otwarcie firmy brukarskiej FACH – 

BUD”. Wniosek nie został wybrany do dofinansowania.  

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: 23 głosy „za niewybraniem 

wniosku”(jednogłośnie). 

2. Uchwała nr I/2/2017 w sprawie wyboru do finansowania i realizacji w ramach LSR wniosku 

nr 68/2017 złożonego przez p. Wiolettę Antoniak pn. „Zakład garmażeryjny ANTONIAK”. 

Wniosek nie został wybrany do dofinansowania.  



Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: 23 głosy „za niewybraniem 

wniosku”(jednogłośnie). 

3. Uchwała nr I/3/2017 w sprawie wyboru do finansowania i realizacji w ramach LSR wniosku 

nr 58/2017 złożonego przez Tomasza Krakowieckiego pn. „Podjęcie działalności 

gospodarczej w zakresie opracowywania biznes planów”. 

      Wniosek został wybrany do dofinansowania i realizacji.  

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: 23 głosy „za wybraniem wniosku”(jednogłośnie). 

4. Uchwała nr I/4/2017 w sprawie wyboru do finansowania i realizacji w ramach LSR wniosku 

nr 60/2017 złożonego przez p. Łukasza Radomskiego pn. „Podjęcie działalności 

gospodarczej – kompleksowe usługi remontowo-budowlane Łukasz Radomski”.   

Wniosek został wybrany do dofinansowania.  

   Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: 23 głosy „za wybraniem wniosku”(jednogłośnie). 

5. Uchwała nr I/5/2017 w sprawie wyboru do finansowania i realizacji w ramach LSR wniosku 

nr 61/2017 złożonego przez p. Jarosława Zbigniewa Augustynika pn. „Uzyskanie dochodu z 

działalności gospodarczej i stworzenie samozatrudnienia poprzez otwarcie sklepu 

internetowego w celu sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów samochodowych”.   

            Wniosek został wybrany do dofinansowania.   

            Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: 23 głosy „za wybraniem wniosku”(jednogłośnie). 

6. Uchwała nr I/6/2017 w sprawie wyboru do finansowania i realizacji w ramach LSR wniosku 

nr 62/2017złożonego przez p. Joannę Małgorzatę Piasek pn. „Rozpoczęcie działalności 

gospodarczej polegającej na utworzeniu obiektu warsztatowo – galeryjnego FARMA 

SZTUKI”. 

      Wniosek został wybrany do dofinansowania.   

            Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: 23 głosy „za wybraniem wniosku”(jednogłośnie). 

7. Uchwała nr I/7/2017 w sprawie wyboru do finansowania i realizacji w ramach LSR wniosku 

nr 63/2017 złożonego przez p. Sylwię Wiesławę Kowalską pn. „Sprzedaż w sklepie 

internetowym produktów zwiększających bezpieczeństwo dzieci”.   

Wniosek został wybrany do dofinansowania.  

             Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: 23 głosy „za wybraniem wniosku”(jednogłośnie). 

8.  Uchwała nr I/8/2017 w sprawie wyboru do finansowania i realizacji w ramach LSR 

wniosku nr 64/2017 złożonego przez p. Agnieszkę Dembińską pn. „Podjęcie działalności 

gospodarczej doradczo szkoleniowej w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz ochrony 

środowiska”. 

      Wniosek został wybrany do dofinansowania.  

            Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: 23 głosy „za wybraniem wniosku”(jednogłośnie). 

9. Uchwała nr I/9/2017 w sprawie wyboru do finansowania i realizacji w ramach LSR wniosku 

nr 65/2017 złożonego przez p. Grzegorza Kowalika pn. „Nowa firma możliwością 

rozwoju”.  Wniosek został wybrany do dofinansowania.   

            Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: 23 głosy „za wybraniem wniosku”(jednogłośnie). 

10. Uchwała nr I/10/2017 w sprawie wyboru do finansowania i realizacji w ramach LSR 

wniosku nr 66/2017 złożonego przez p. Bogdana Pawła Szyszkowskiego pn. „Wioska 

indiańska w Klembowie”.  Wniosek został wybrany do dofinansowania.  

            Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: 23 głosy „za wybraniem wniosku”(jednogłośnie). 

11. Uchwała nr I/11/2017 w sprawie wyboru do finansowania i realizacji w ramach LSR 

wniosku nr 67/2017 złożonego przez p. Karola Suchenka pn. „Utworzenie przedsiębiorstwa 

świadczącego usługi w zakresie wynajmu rusztowań”.   

      Wniosek został wybrany do dofinansowania.  

            Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: 23 głosy „za wybraniem wniosku”(jednogłośnie). 

12. Uchwała nr I/12/2017 w sprawie wyboru do finansowania i realizacji w ramach LSR 

wniosku nr 69/2017 złożonego przez p. Janusza Tomasza Czarnogórskiego pn. Założenie 

działalności gospodarczej – usługi zarządzania przedsiębiorstwem – spółki komunalne i 

skarbu państwa”. 



      Wniosek został wybrany do dofinansowania.  

            Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością głosów: 22 głosy „za wybraniem 

            wniosku”, 1 osoba „wstrzymała się”. 

 

13. Uchwała nr I/13/2017 w sprawie wyboru do finansowania i realizacji w ramach LSR 

wniosku nr 70/2017 złożonego przez p. Marcina Cyrycha pn. „Auto usługi – warsztat 

mechaniczny”.  Wniosek został wybrany do dofinansowania.   

            Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: 23 głosy „za wybraniem wniosku”(jednogłośnie). 

14. Uchwała nr I/14/2017 w sprawie wyboru do finansowania i realizacji w ramach LSR 

wniosku nr 71/2017 złożonego przez p. Katarzynę Marię Karlsbad pn. „W zgodzie z naturą 

– pensjonat dla koni”.  Wniosek został wybrany do dofinansowania.   

            Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: 23 głosy „za wybraniem wniosku”(jednogłośnie). 

15. Uchwała nr I/15/2017 w sprawie wyboru do finansowania i realizacji w ramach LSR 

wniosku nr 72/2017 złożonego przez p. Irenę Jakubik pn. „Studio urody & spa BOSCO”.  

Wniosek został wybrany do dofinansowania.   

            Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: 23 głosy „za wybraniem wniosku”(jednogłośnie). 

16. Uchwała nr I/16/2017 w sprawie wyboru do finansowania i realizacji w ramach LSR 

wniosku nr 73/2017 złożonego przez p. Renatę Barbarę Duraj pn. „Nowa firma, nowa 

jakość życia”.  Wniosek został wybrany do dofinansowania.    

            Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: 23 głosy „za wybraniem wniosku”(jednogłośnie). 

17. Uchwała nr I/17/2017 w sprawie wyboru do finansowania i realizacji w ramach LSR 

wniosku nr 74/2017 złożonego przez p. Klaudię Sandrę Augustyniak pn. „Rozwój obszaru 

Równiny Wołomińskiej poprzez otwarcie nowej działalności gospodarczej – Gabinet usług 

kosmetycznych”. Wniosek został wybrany do dofinansowania.  

            Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: 23 głosy „za wybraniem wniosku”(jednogłośnie). 

18. Uchwała nr I/18/2017 w sprawie wyboru do finansowania i realizacji w ramach LSR 

wniosku nr 75/2017 złożonego przez p. Iwonę Zdziarstek pn. „Organizacja pola 

namiotowego”.  Wniosek został wybrany do dofinansowania.   

            Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: 23 głosy „za wybraniem wniosku”(jednogłośnie). 

19. Uchwała nr I/19/2017 w sprawie wyboru do finansowania i realizacji w ramach LSR 

wniosku nr 76/2017 złożonego przez p. Natalię Strumińską” pn. „Otwarcie działalności 

gospodarczej w celu świadczenia usług kosmetycznych”.   

     Wniosek został wybrany do dofinansowania.   

            Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: 23 głosy „za wybraniem wniosku”(jednogłośnie). 

20. Uchwała nr I/20/2017 w sprawie wyboru do finansowania i realizacji w ramach LSR 

wniosku nr 77/2017 złożonego przez p. Sebastiana Jędrysiaka pn. Usługi ogólnobudowlane 

dla mieszkańców z obszaru LGD RW”.  Wniosek został wybrany do dofinansowania.   

            Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: 23 głosy „za wybraniem wniosku”(jednogłośnie). 

21. Uchwała nr I/21/2017 w sprawie wyboru do finansowania i realizacji w ramach LSR 

wniosku nr 78/2017 złożonego przez p. Bożenę Rudnik pn. „ Usługi księgowe i biurowe – 

utworzenie wszechstronnego biura księgowego dla mieszkańców z obszaru LGD RW”.   

Wniosek został wybrany do dofinansowania.   

            Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: 23 głosy „za wybraniem wniosku”(jednogłośnie). 

22. Uchwała nr I/22/2017 w sprawie wyboru do finansowania i realizacji w ramach LSR 

wniosku nr 79/2017 złożonego przez p. Piotra Junga pn. „Pole do laser – tag”.   

Wniosek został wybrany do dofinansowania.   

            Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: 23 głosy „za wybraniem wniosku”(jednogłośnie). 

23. Uchwała nr I/23/2017 w sprawie wyboru do finansowania i realizacji w ramach LSR 

wniosku nr 80/2017 złożonego przez p. Zuzannę Barbarę Lach pn. „Powstanie 

certyfikowanego ośrodka jeździeckiego PZJ kat 3 pod nazwą STAJNIA GOPLANA”.  

Wniosek został wybrany do dofinansowania.   

            Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: 23 głosy „za wybraniem wniosku”(jednogłośnie). 



24. Uchwała nr I/24/2017 w sprawie wyboru operacji do realizacji w ramach LSR oraz podjęcia 

o ostatecznym kształcie wybranych projektów. 

 

 

Ad. 5. Sprawy różne 

W sprawach różnych Wiceprzewodniczący Rady wraz z członkami, ustalił termin oceny następnego 

naboru, na Rozwój działalności gospodarczej od 31.05.2017r. do 06.06.2017r. i termin następnego 

posiedzenia Rady na dzień 07.06.2017r. na godz. 10.00. 

 

Ad. 6. Zakończenie obrad 

Wiceprzewodniczący Rady p. Paweł Bednarczyk podziękował zebranym za udział w posiedzeniu i 

zamknął obrady. 

 

Wiceprzewodniczący Rady                                                                                       Protokołowała  

      Paweł Bednarczyk                                                                                              Sekretarz Rady 

                                                                                                        Teresa Urbanowska 

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 


