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Lista wniosków - Rozpatrzenie protestów

Lp.
Imię i nazwisko 

beneficjenta, 

Nr identyfikacyjny, 

NIP
Tytuł operacji

Miejsce realizacji 

operacji 
Nr wniosku Rozpatzrenie protestu

1 Marcin Marek Okła

nr identyfikacyjny 

072406044, NIP 

6581832276

Rozwój usług firmy ECO Myjnie Marcin Okła 

dzięki zakupowi specjalistycznego 

ekologicznego wyposażenia celem 

utrzymania konkurencyjności firmy szansa 

na rozwój gospodarczy oraz powstania 

nowych miejsc pracy na obszarze LGD 

Równina Wołomińska.

Nowe Lipiny , Szosa 

Jadowska 70, 05-200 

Wołomin

97/2017

Po przeprowadzeniu autokontroli punktacji 

wniosku poprawiono pomyłki. Pomyłki 

popełnione przez oceniajacego nr 3 nie miały 

wplywu na wybor operacji.

2

PPHU „ANDORIA” 

Bala Anna 

Małgorzata

nr identyfikacyjny 

031216930, NIP 

7621254284 

Uzupełnienie parku maszynowego w 

innowacyjne wyposażenie dla warsztatu 

mechaniki samochodowej oraz maszyn i 

narzędzi rolniczych „ANDORIA”

Leszczydół Pustki 

16,07-202 

Leszczydół Pustki

99/2017

Protest został poddany autokontroli 

rozpatrzony negatywnie, operacja nie 

wpływa na poprawę stanu środowiska 

naturalnego i klimatu, nie wplywa na 

poprawe atrakcyjności turystycznej 

obszaru, nie jest innowacyjna, nie wpływa 

pozytywnie na osiągnięcie wskaźników i 

rezultatów

3 Jacek Miszczuk

nr identyfikacyjny 

050854952, NIP 

8241531430

Zautomatyzowanie procesu produkcji 

Firmy Budowlano-Usługowej Jacek 

Miszczuk szansą na rozwój 

przedsiębiorstwa i podniesienie jego 

konkurencyjności

ul. Pl. Dreszera 15A, 

05-280 Jadów
100/2017

Rada LGD "RW" rozpatrzyla protest 

czesciowo pozytywnie a częściowo 

negatywnie. Po dokonanej autokontroli 

przez Rade LGD, operacja otrzymała łączną 

liczbę punktów 25,33. Projekt nie miesci 

się w limicie srodków i pozostaje na liscie 

projektów rezerwowoych.



4 Paweł Trętowski

nr identyfikacyjny 

067909815, NIP 

7621447066

Modernizacja i wzrost konkurencyjności 

firmy PAWEX Paweł Trętowski poprzez 

zakup nowego środka trwałego- 

kruszarki

Turzyn 196C, 07-221 

Brańszczyk
101/2017

Rada LGD "RW" rozpatrzyla protest 

czesciowo pozytywnie a częściowo 

postanowiła go odrzucić. Po dokonanej 

autokontroli operacja otzrymala łączna 

liczbe punktów 34,67. Projekt zostaje 

wybrany do dofinansowania.

5
Mirosław 

Czerwiński
NIP 7620000222

Budowa ekologicznych 

samowystarczalnych energetycznie 

budynków

ul. Cicha, 05-240 

Tłuszcz
104/2017

W ocenie Rady LGD "RW" protest należy 

pozostawić bez rozpatzrenia, ponieważ 

został on zlozony po terminie. 

6

"CZYSTOŚĆ BIS S.C. 

Jerzy Szpański, 

Justyna Oleksiak, 

Małgorzata Szpańska

nr identyfikacyjny 

072409231, NIP 

1251121581

Rozwój usług Przedsiębiorstwa Czystość BIS 

S.C. Jerzy Szpański, Justyna Oleksiak, 

Małgorzata Szpańska dzięki zakupowi 

specjalistycznego przesiewacza mobilnego 

celem utrzymania konkurencyjności firmy 

szansą na rozwój gospodarczy oraz 

powstanie nowych miejsc pracy na 

obszarze LGD Równina Wołomińska 

Zagościniec ul. 

Asfaltowa 1,                   

05-200 Wołomin

111/2017

W ocenie Rady LGD "RW" protest należy 

odrzucić. Projekt został odrzucony na 

etapie oceny wstępnej, poniważ 

wnioskodawca wnioskował o kwotę 

pomocy w wysokości 300 000,00 zł, a 

zatem wyższą niż maksymalny prog 

pomocy ustalony dla naszej LSR wynoszacy 

200 00,00zł.

7

MALINOWSKI & 

PARTNERS Bogdan 

Malinowski

nr identyfikacyjny 

072360373, NIP 

1250280395

Rozwój działalności gospodarczej na 

obszarach wiejskich poprzez 

wprowadzenie innowacyjnej usługi 

szkoleniowej

ul. Staszica 42, 05-220 

Zielonka
114/2017

W ocenie Rady LGD "RW" protest należy 

czesciowo przyjąć a czesciowo odrzucić. W 

wyniku zmian oceny w ramach kryteriów I 

doliczeniu punktow przez Radę za 

korzystanie z doradztwa LGD i kryterium 

VII po zmianach oceniajacychnr 15 i 19 

ustala się średnią 17,65. Po dokonanej 

autokontroli przez Radę LGD i zmiania 

Uchwały nr III/44/2017 nowa średnia 

wpływa na zmianę listy projektów 

wybranych do realizacji i projekt znajduje 

się na liscie rezerwowej projektów 

wybranych do realizacji. 



8

Apps Development 

Dawid 

Leśniakiewicz

nr identyfikacyjny 

072453866, NIP 

7621983586

Numeryczne wspomaganie procesu 

projektowania systemów 

bezpieczeństwa pożarowego w 

obiektach budowlanych

Mostówka, ul. 

Osiedlowa 6, 07-230 

Zabrodzie

124/2017

W ocenie Rady LGD "RW" protest należy 

częściowo przyjąć i uznać za zasadny. W 

wyniku zmiany oceny w ramach kryterium 

I ustala się średnią ocenę na poziomie 

31,33. Po dokonanej autokontroli przez 

Radę, nowa średnia wpływa na zmiane 

listy projektów wybranych i projekt zostaje 

wybrany do dofinansowania. 


