
PROTOKÓŁ 

 

z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” 

z dnia 5.VII.2017 r. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

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

Prezes LGD „RW” – Rafał Rozpara 

 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady LGD „RW”  Janusz Tomasz Czarnogórski, który 

przeczytał porządek obrad: 

 

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad 

2. Podjęcie Uchwał w sprawie rozpatrzenia protestów 

3. Sprawy różne 

4. Zakończenie obrad 

 

Porządek obrad przyjęto bez uwag. 

 

Ad.2. Podjęcie Uchwał w sprawie rozpatrzenia protestów: 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że jest quorum – 22 osób obecnych z 34 osobowego składu Rady 

LGD „RW” przy czym wśród obecnych: 11 osób z sektora społecznego, 4 osób z sektora 

publicznego, 6 osób reprezentujące mieszkańców i 1 osoba z sektora gospodarczego. 

 

Przedstawiono 8 uchwały dotyczące rozpatrzenia protestów do uchwał w sprawie wyboru 

projektów do realizacji i finansowania złożonych w ramach Naboru nr 2/2017 na Rozwój 

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 1.1.2: STAWIAM NA ROZWÓJ NA RÓWNINIE WOŁOMIŃSKIEJ 

Termin naboru:  14.IV.2017 – 28.IV.2017 

Limit środków dostępnych w naborze – 1 440 000,00 zł, Zakres tematyczny określony jest w § 2 ust 

1 pkt. 2 (lit. c) rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. rozwoju przedsiębiorczości na 

obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: roz-

wijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w 

zakresie określonym w lit. c. Beneficjenci ubiegający się o wsparcie określeni są w Rozporządzeniu 

MRiRW z dnia 24 września 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.).                                                                                                                                       

Kwota dofinansowania dla jednej operacji – Refundacja – dla operacji rozwijającej działalność go-

spodarczą. Dla jednej operacji kwota dofinansowania wynosi od 50 000,00 zł do 200 000,00 zł; 

stanowiących 70% kosztów kwalifikowanych. 

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

Liczba rozpatrzonych protestów – 8. 

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

rozpatrzenia protestów: 

1. Uchwała nr III/56/2017 w sprawie rozpatrzenia protestu do uchwały nr II/28/2017 w/s 

wyboru do finansowania i realizacji w ramach LSR wniosku nr 97/2017 złożonego 

przez: 

 



 

 

Po przeprowadzeniu autokontroli punktacji wniosku poprawiono pomyłki. Pomyłki 

popełnione przez oceniającego nr 3 nie miały wpływu na wybór operacji. 

Po dokonanej autokontroli przez Radę LGD nowa średnia nie wpływa na zmianę listy 

projektów wybranych i projekt zostaje dalej na liście projektów rezerwowych. 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: jednogłośnie, 22 głosami za. 

Nikt nie wykluczył się z głosowania. 

 

 

2. Uchwała nr III/57/2017 w sprawie rozpatrzenia protestu do uchwały nr II/29/2017 w/s 

wyboru do finansowania i realizacji w ramach LSR wniosku nr 99/2017 złożonego 

przez: 

 

Protest został poddany autokontroli - rozpatrzony negatywnie, operacja nie wpływa na 

poprawę stanu środowiska naturalnego i klimatu, nie wpływa na poprawę atrakcyjności 

turystycznej obszaru, nie jest innowacyjna, nie wpływa pozytywnie na osiągnięcie 

wskaźników i rezultatów. 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: jednogłośnie, 22 głosami za. 

Nikt nie wykluczył się z głosowania. 

 

3. Uchwała nr III/58/2017 w sprawie rozpatrzenia protestu do uchwały nr II/30/2017 w/s 

wyboru do finansowania i realizacji w ramach LSR wniosku nr 100/2017 złożonego 

przez: 

Imię i nazwi-
sko benefi-

cjenta, 

Nr identyfikacyj-
ny, NIP 

Tytuł operacji Miejsce realizacji operacji  Nr wniosku  

Imię i 
nazwisko 
beneficjenta,  

Nr identyfikacyjny, NIP Tytuł operacji 
Miejsce realizacji 
operacji  

Nr 
wniosku  

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 

Imię i nazwisko 
beneficjenta,  

Nr identyfikacyjny, 
NIP 

Tytuł operacji 
Miejsce realizacji 
operacji  

Nr wniosku  

PPHU „AN-
DORIA” Bala 
Anna Małgo-
rzata 

nr identyfikacyjny 
031216930, NIP 
7621254284  

Uzupełnienie parku maszy-
nowego w innowacyjne wy-
posażenie dla warsztatu me-
chaniki samochodowej oraz 
maszyn i narzędzi rolniczych 
„ANDORIA” 

Leszczydół Pustki 
16,07-202 Lesz-
czydół Pustki 

99/2017 



Jacek Misz-
czuk 

nr identyfikacyj-
ny 050854952, 
NIP 8241531430 

Zautomatyzowanie proce-
su produkcji Firmy Budow-
lano-Usługowej Jacek 
Miszczuk szansą na rozwój 
przedsiębiorstwa i podnie-
sienie jego konkurencyjno-
ści 

ul. Pl. Dreszera 15A, 05-
280 Jadów 

100/2017 

 

Rada LGD "RW" rozpatrzyła protest częściowo pozytywnie a częściowo negatywnie. Po 

dokonanej autokontroli przez Rade LGD, operacja otrzymała łączną liczbę punktów 25,33. 

Projekt nie mieści się w limicie środków i pozostaje na liście projektów rezerwowych. 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: za 17 głosów, przeciw 1 głos, 4 wstrzymujące się 

od głosu. 

Nikt nie wykluczył się z głosowania. 

 

 

4. Uchwała nr III/59/2017 w sprawie rozpatrzenia protestu do uchwały nr II/31/2017 w/s 

wyboru do finansowania i realizacji w ramach LSR wniosku nr 101/2017 złożonego 

przez: 

Imię i nazwisko 
beneficjenta,  

Nr identyfikacyjny, 
NIP 

Tytuł operacji Miejsce realizacji operacji  Nr wniosku  

Paweł Trę-
towski 

nr identyfikacyjny 
067909815, NIP 
7621447066 

Modernizacja i wzrost 
konkurencyjności firmy 
PAWEX Paweł Trętowski 
poprzez zakup nowego 
środka trwałego- kruszar-
ki 

Turzyn 196C, 07-221 
Brańszczyk 

101/2017 

 

Rada LGD "RW" rozpatrzyła protest częściowo pozytywnie a częściowo postanowiła go 

odrzucić. Po dokonanej autokontroli operacja otrzymała łączna liczbę punktów 34,67. Nowa 

średnia wpływa na miejsce projektu na liście projektów wybranych do dofinansowania. 

Projekt zostaje wybrany do dofinansowania.  

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: jednogłośnie, 22 głosami za. 

Nikt nie wykluczył się z głosowania. 

 

5. Uchwała nr III/60/2017 w sprawie rozpatrzenia protestu do uchwały nr II/34/2017 w/s wy-

boru do finansowania i realizacji w ramach LSR wniosku nr 104/2017 złożonego przez: 

Imię i nazwisko 
beneficjenta,  

Nr identyfikacyj-
ny, NIP 

Tytuł operacji Miejsce realizacji operacji  Nr wniosku  

Mirosław 
Czerwiński 

NIP 7620000222 

Budowa ekologicz-
nych samowystar-
czalnych energe-
tycznie budynków 

ul. Cicha, 05-240 Tłuszcz 104/2017 

 

W ocenie Rady LGD "RW" protest należy pozostawić bez rozpatrzenia, ponieważ został on 

złożony po terminie.  

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: jednogłośnie, 22 głosami za. 

Nikt nie wykluczył się z głosowania. 

 



6. Uchwała nr III/61/2017 w sprawie rozpatrzenia protestu do uchwały nr II/41/2017 w/s wy-

boru do finansowania i realizacji w ramach LSR wniosku nr 111/2017 złożonego przez: 

Imię i nazwisko 
beneficjenta,  

Nr identyfikacyj-
ny, NIP 

Tytuł operacji Miejsce realizacji operacji  Nr wniosku  

"CZYSTOŚĆ BIS 
S.C. Jerzy 
Szpański, Justy-
na Oleksiak, 
Małgorzata 
Szpańska 

nr identyfikacyjny 
072409231, NIP 
1251121581 

Rozwój usług Przedsiębiorstwa 
Czystość BIS S.C. Jerzy Szpański, 
Justyna Oleksiak, Małgorzata 
Szpańska dzięki zakupowi specja-
listycznego przesiewacza mobil-
nego celem utrzymania konku-
rencyjności firmy szansą na roz-
wój gospodarczy oraz powstanie 
nowych miejsc pracy na obszarze 
LGD Równina Wołomińska  

Zagościniec ul. Asfaltowa 
1,                   05-200 Wo-
łomin 

111/2017 

 

W ocenie Rady LGD "RW" protest należy odrzucić. Projekt został odrzucony na etapie 

oceny wstępnej, ponieważ wnioskodawca wnioskował o kwotę pomocy w wysokości 300 

000,00 zł, a zatem wyższą niż maksymalny próg pomocy ustalony dla naszej LSR 

wynoszący 200 00,00zł. 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: jednogłośnie, 22 głosami za. 

Nikt nie wykluczył się z głosowania. 

 

 

7. Uchwała nr III/62/2017 w sprawie rozpatrzenia protestu do uchwały nr II/44/2017 w/s wy-

boru do finansowania i realizacji w ramach LSR wniosku nr 114/2017 złożonego przez: 

 

Imię i nazwisko 
beneficjenta,  

Nr identyfikacyjny, 
NIP 

Tytuł operacji Miejsce realizacji operacji  Nr wniosku  

MALINOWSKI 
& PARTNERS 
Bogdan Mali-
nowski 

nr identyfikacyjny 
072360373, NIP 
1250280395 

Rozwój działalności 
gospodarczej na ob-
szarach wiejskich po-
przez wprowadzenie 
innowacyjnej usługi 
szkoleniowej 

ul. Staszica 42, 05-220 
Zielonka 

114/2017 

 

W ocenie Rady LGD "RW" protest należy częściowo przyjąć a częściowo odrzucić. W 

wyniku zmian oceny w ramach kryteriów I doliczeniu punktów przez Radę za korzystanie z 

doradztwa LGD i kryterium VII po zmianach oceniających nr 15 i 19 ustala się średnią 

17,65. Po dokonanej autokontroli przez Radę LGD nowa średnia wpływa na zmianę listy 

projektów wybranych do realizacji i projekt znajduje się na liście rezerwowej projektów 

wybranych do realizacji. 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: jednogłośnie, 22 głosami za. 

Nikt nie wykluczył się z głosowania. 

 

 

8. Uchwała nr III/63/2017 w sprawie rozpatrzenia protestu do uchwały nr II/54/2017 w/s wy-

boru do finansowania i realizacji w ramach LSR wniosku nr 124/2017 złożonego przez: 

 

 

 



 

Imię i nazwisko 
beneficjenta,  

Nr identyfikacyj-
ny, NIP 

Tytuł operacji Miejsce realizacji operacji  Nr wniosku  

Apps Deve-
lopment Dawid 
Leśniakiewicz 

nr identyfikacyj-
ny 072453866, 
NIP 7621983586 

Numeryczne wspomaga-
nie procesu projektowa-
nia systemów bezpie-
czeństwa pożarowego w 
obiektach budowlanych 

Mostówka, ul. Osiedlo-
wa 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 zmianę listy projektów 

wybranych i projekt zostaje wybrany do dofinansowania. 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: jednogłośnie, 22 głosami za. 

Nikt nie wykluczył się z głosowania. 

 

Ad. 3. Sprawy różne 

W sprawach różnych omawiano sprawy związane z funkcjonowaniem LGD. 

 

Ad. 4. Zakończenie obrad 

Przewodniczący Rady podziękował zebranym za udział w posiedzeniu i zamknął obrady. 

 

Przewodniczący Rady                                                                                       Sekretarz Rady  

Janusz T. Czarnogórski                                                                                     Teresa Urbanowska                                                                                                                                                                                                    

 

 

 


