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PROTOKÓŁ  

RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN – RASZYN - MICHAŁOWICE 
 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice z siedzibą w Regułach przy Alei 
Powstańców Warszawy 1 lok IX, 05-816 Michałowice, NIP 5342507756, REGON 362302746 

 
W dniu 31 stycznia 2022 r. o godzinie 14.00 w biurze LGD siedziba Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Reguły 
odbyło się posiedzenie Rady LGD.  
 
Posiedzenie odbyło się stacjonarnie z zachowaniem wymaganych przepisami Wytycznych dla organizatorów 
spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 opracowanych przez 
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii z Głównym Inspektorem Sanitarnym. 
 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Władysław Walczak. Przewodniczący Rady oświadczył, że posiedzenie 
obywać się będzie zgodnie następującym porządkiem: -------------------------------------------------------------------------- 
 

1) Otwarcie posiedzenia, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2) Przyjęcie porządku posiedzenia, ------------------------------------------------------------------------------------- 
3) Prezentacja syntetycznej informacji poszczególnych wniosków o dofinansowanie według kolejności 

złożenia wniosków do biura LGD; wnioski w ramach naboru nr 4/2021 w zakresie przedsięwzięcia 1.1.1 
Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej -------------- 

4) Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego 
wniosku oraz wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji punkt dotyczy każdego wniosku 
oddzielnie, ------------------------------------------------------------- 

5) Niewybranie operacji do dofinansowania wraz z przyjęciem uzasadnienia niewybrania operacji w ramach 
4/2021 w zakresie przedsięwzięcia 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wypełnienie 
Karty oceny zgodności operacji z kryteriami w ramach naboru nr 4/2021 w zakresie przedsięwzięcia 1.1.1 
Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej -------- 

6) Przyjęcie listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach naboru 4/2021 w zakresie 
przedsięwzięcia 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej -------- 

7) Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 4/2021 w zakresie 
przedsięwzięcia 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ------- 

8) Prezentacja syntetycznej informacji poszczególnych wniosków o dofinansowanie według kolejności 
złożenia wniosków do biura LGD; wnioski w ramach naboru nr 3/2021 w zakresie przedsięwzięcia 2.1.1 
Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną -------------- 

9) Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego 
wniosku oraz wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji punkt dotyczy każdego wniosku 
oddzielnie, ------------------------- 

10) Niewybranie operacji do dofinansowania wraz z przyjęciem uzasadnienia niewybrania operacji w ramach 
naboru nr 3/2021 w zakresie przedsięwzięcia 2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę 
turystyczną bądź rekreacyjną - 

11) Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami w ramach nr 3/2021 w zakresie przedsięwzięcia 
2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną ------- 

12) Przyjęcie listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 3/2021 w zakresie 
przedsięwzięcia 2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną ----- 

13) Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 3/2021 w zakresie 
przedsięwzięcia 2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną ------- 

14) Wolne wnioski i zapytania ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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15) Zamknięcie posiedzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że Rada jest organem decyzyjnym LGD. Przewodniczący wskazał, że do 
wyłącznej właściwości Rady należy wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia (WE) 1303/2013, 
które mają być realizowane w ramach opracowanej przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju oraz ustalanie kwot 
wsparcia. ---------------------------------------------------- 
 
Przewodnicząc Rady stwierdził prawomocność zebranych do podejmowania uchwał. W posiedzeniu wzięło udział 
6 z 9 członków Rady Lokalnej Grupy Działania oraz pracownicy biura LGD Lista obecności stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. Przewodniczący poinformował, że nieobecny w posiedzeniu Członek Rady Tomasz 
Łoziński, Anna Fabisiak i Mateusz Stępień złożył na ręce Przewodniczącego Rady usprawiedliwienie nieobecności 
wskazując brak możliwości uczestnictwa w posiedzeniu z powodu wystąpienia nieprzewidzianych obowiązków 
służbowych. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zarządził przejście do kolejnego punktu 
posiedzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pani Małgorzata Pokrzywa Mikołajek Kierownik Biura LGD dokonała omówienia wniosków według kolejności 
złożenia wniosków do biura LGD; wnioski w ramach naboru nr 4/2021 w zakresie przedsięwzięcia 1.1.1 Premie 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Przedstawiona została informacja o wyniku oceny zgodności z LSR i z 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Programem) złożonych wniosków. Wobec 
powyższego Przewodniczący Rady zarządził przejście do kolejnego punktu posiedzenia. ------------------------------- 
 
Pracownicy biura LGD rozdali obecnym na posiedzeniu Członkom Rady deklarację bezstronności i poufności w 
procesie wyboru operacji. Po zapoznaniu się z dokumentem Członkowie Rady podpisali niniejszą deklarację 
oddzielnie dla każdego z naborów wniosków. W ramach oceny wniosków z obu naborów wniosków nie dokonano 
wyłączenia żadnego członka Rady. ------------------------------- 
 
Przewodniczący Rady dokonał analizy rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdził, że w 
trakcie procedury oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 
lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyńcza grupa 
interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 ust. 3 lit. b 
rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru 
pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym.  
 
Zgodnie z Wytycznymi MRIRW nr 9/2/2021 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez 
lokalne grupy działania w związku z koniecznością weryfikacji osobowych i kapitałowych członków Rady LGD z 
wnioskodawcami Prezes Zarządu poinformował o przeprowadzonej analizie powiązań przez biuro LGD. 
Pracownicy biura LGD dokonali analizy, czy występują powiązania osobowe lub kapitałowe z Wnioskodawcą przy 
użyciu bazy danych osobowych CIDEG i KRS. Przygotowano dodatkowe oświadczenia do podpisu przez członków 
Rady gdzie wskazano również możliwość weryfikacji osobowych i kapitałowych członków Rady. Ślad rewizyjny w 
postaci weryfikacji powiązań znajduje się w dodatkowym oświadczeniu członków Rady. Na podstawie analizy 
powiązań wskazano konieczność wyłączenia z oceny wniosków Gminy Nadarzyn- Pani Małgorzata Kołodziej i Pani 
Moniki Napiórkowskiej, wniosku Gminy Raszyn Pana Mirosława Chmielewskiego.  
 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził przejście do kolejne punktu posiedzenia. ------------------------- 
 
Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do procedowania nad kolejnym punktem porządku obrad. 
Kierownik Biura LGD poinformowała, że na etapie oceny zgodności z PROW operacji w ramach naboru nr 4/2021 
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żaden z wniosków nie został oceniony negatywnie, wszystkie złożone wnioski mogą podlegać dalszej ocenie na 
podstawie kryteriów. Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził przejście do kolejne punktu 
posiedzenia. ---------- 
 
Członkowie Rady przystąpili do oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji złożonych w ramach naboru 
4/2021. W wyniku oceny operacji w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji podjęte zostały uchwały: ------ 
 
- uchwała nr 1/2022 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wnioskodawcy Pan Maciej Gawroniak 
operacja pn. Podjęcie działalności przez prowadzenie Ośrodka Szkolenia Kierowców w Gminie Nadarzyn. 
Operacja otrzymała 57 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane 
minimum 38 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 
lit. b ustawy o RLKS. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. ----------------------------- 
 
Z głosowania nie wyłączył się żaden członek Rady. W głosowaniu nie brali udział członkowie Rady zaliczeni do 
grupy interesu władza publiczna, więc nie budzi wątpliwości oceny spełnienia parytetów grup interesu. Ocena 
spełnienia wymogów sektorów pośród członków Rady prezentuje poniższa tabela: 
 

                      Sektorowość bez wyłączeń 

Sektor  Liczba 
przedstawicieli 

Skład % 

Publiczny  2 33,33% 

Gospodarczy  3 50,00% 

Społeczny  1 16,67% 
 

                      Sektorowość po wyłączeniach  

Sektor  Liczba 
przedstawicieli 

Skład % 

Publiczny  2 33,33% 

Gospodarczy  3 50,00% 

Społeczny  1 16,67% 
 

 
- uchwała nr 2/2022 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wnioskodawcy Pan Tomasz Pogorzelski  
operacja pn. Uruchomienie innowacyjnej działalności gospodarczej w zakresie wdrażania rozwiązania 
inteligentnego oświetlenia, monitoringu, pomiarów, sterowania oraz projektowania i wykonywania modeli 
3D. Operacja otrzymała 51 punkty w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane 
minimum 38 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 
lit. b ustawy o RLKS. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. ----------------------------- 
 
Z głosowania nie wyłączył się żaden członek Rady. W głosowaniu nie brali udział członkowie Rady zaliczeni do 
grupy interesu władza publiczna, więc nie budzi wątpliwości oceny spełnienia parytetów grup interesu. Ocena 
spełnienia wymogów sektorów pośród członków Rady prezentuje poniższa tabela: 
 

                      Sektorowość bez wyłączeń 

Sektor  Liczba 
przedstawicieli 

Skład % 

Publiczny  2 33,33% 

Gospodarczy  3 50,00% 

Społeczny  1 16,67% 
 

                      Sektorowość po wyłączeniach  

Sektor  Liczba 
przedstawicieli 

Skład % 

Publiczny  2 33,33% 

Gospodarczy  3 50,00% 

Społeczny  1 16,67% 
 

 
- uchwała nr 3/2022 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wnioskodawcy Pani Natalia Zielonka 
operacja pn. Podjęcie działalności gospodarczej poprzez świadczenie usług projektowania wnętrz. Operacja 
otrzymała 52 punkty w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 38 
punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o 
RLKS. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. ----------------------------- 
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Z głosowania nie wyłączył się żaden członek Rady. W głosowaniu nie brali udział członkowie Rady zaliczeni do 
grupy interesu władza publiczna, więc nie budzi wątpliwości oceny spełnienia parytetów grup interesu. Ocena 
spełnienia wymogów sektorów pośród członków Rady prezentuje poniższa tabela: 
 

                      Sektorowość bez wyłączeń 

Sektor  Liczba 
przedstawicieli 

Skład % 

Publiczny  2 33,33% 

Gospodarczy  3 50,00% 

Społeczny  1 16,67% 
 

                      Sektorowość po wyłączeniach  

Sektor  Liczba 
przedstawicieli 

Skład % 

Publiczny  2 33,33% 

Gospodarczy  3 50,00% 

Społeczny  1 16,67% 
 

 
- uchwała nr 4/2022 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wnioskodawcy Pani Aleksandra Glabus 
operacja pn. Warsztat tkacki (krosielnia) wraz z doposażeniem. Operacja otrzymała 46 punktów w ramach 
oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 38 punktów, którego uzyskanie jest 
warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Uchwała stanowi załącznik 
do protokołu. ----------------------------- 
 
Z głosowania nie wyłączył się żaden członek Rady. W głosowaniu nie brali udział członkowie Rady zaliczeni do 
grupy interesu władza publiczna, więc nie budzi wątpliwości oceny spełnienia parytetów grup interesu. Ocena 
spełnienia wymogów sektorów pośród członków Rady prezentuje poniższa tabela: 
 

                      Sektorowość bez wyłączeń 

Sektor  Liczba 
przedstawicieli 

Skład % 

Publiczny  2 33,33% 

Gospodarczy  3 50,00% 

Społeczny  1 16,67% 
 

                      Sektorowość po wyłączeniach  

Sektor  Liczba 
przedstawicieli 

Skład % 

Publiczny  2 33,33% 

Gospodarczy  3 50,00% 

Społeczny  1 16,67% 
 

 
- uchwała nr 5/2022 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wnioskodawcy Pan Tomasz Dąbrowski 
operacja pn. Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnacji ogrodów i 
innych terenów zieleni, poprzez zakup niezbędnych sprzętów. Operacja otrzymała 49 punktów w ramach oceny 
lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 38 punktów, którego uzyskanie jest 
warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Uchwała stanowi załącznik 
do protokołu. ----------------------------- 
 
Z głosowania nie wyłączył się żaden członek Rady. W głosowaniu nie brali udział członkowie Rady zaliczeni do 
grupy interesu władza publiczna, więc nie budzi wątpliwości oceny spełnienia parytetów grup interesu. Ocena 
spełnienia wymogów sektorów pośród członków Rady prezentuje poniższa tabela: 
 

                      Sektorowość bez wyłączeń 

Sektor  Liczba 
przedstawicieli 

Skład % 

Publiczny  2 33,33% 

Gospodarczy  3 50,00% 

Społeczny  1 16,67% 
 

                      Sektorowość po wyłączeniach  

Sektor  Liczba 
przedstawicieli 

Skład % 

Publiczny  2 33,33% 

Gospodarczy  3 50,00% 

Społeczny  1 16,67% 
 

 
- uchwała nr 6/2022 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wnioskodawcy Pani Katarzyna Kuć 
operacja pn. Utworzenie salonu kosmetycznego - manicure Katarzyna Kuć. Operacja otrzymała 49 punktów w 
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ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 38 punktów, którego 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Uchwała 
stanowi załącznik do protokołu. ----------------------------- 
 
Z głosowania nie wyłączył się żaden członek Rady. W głosowaniu nie brali udział członkowie Rady zaliczeni do 
grupy interesu władza publiczna, więc nie budzi wątpliwości oceny spełnienia parytetów grup interesu. Ocena 
spełnienia wymogów sektorów pośród członków Rady prezentuje poniższa tabela: 
 

                      Sektorowość bez wyłączeń 

Sektor  Liczba 
przedstawicieli 

Skład % 

Publiczny  2 33,33% 

Gospodarczy  3 50,00% 

Społeczny  1 16,67% 
 

                      Sektorowość po wyłączeniach  

Sektor  Liczba 
przedstawicieli 

Skład % 

Publiczny  2 33,33% 

Gospodarczy  3 50,00% 

Społeczny  1 16,67% 
 

 
- uchwała nr 7/2022 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wnioskodawcy Pan Maciej Jamroz operacja 
pn. Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej pod nazwą SKY SWIM&GYM - Maciej Jamroz. Operacja 
otrzymała 52 punkty w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 38 
punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o 
RLKS. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. ----------------------------- 
 
Z głosowania nie wyłączył się żaden członek Rady. W głosowaniu nie brali udział członkowie Rady zaliczeni do 
grupy interesu władza publiczna, więc nie budzi wątpliwości oceny spełnienia parytetów grup interesu. Ocena 
spełnienia wymogów sektorów pośród członków Rady prezentuje poniższa tabela: 
 

                      Sektorowość bez wyłączeń 

Sektor  Liczba 
przedstawicieli 

Skład % 

Publiczny  2 33,33% 

Gospodarczy  3 50,00% 

Społeczny  1 16,67% 
 

                      Sektorowość po wyłączeniach  

Sektor  Liczba 
przedstawicieli 

Skład % 

Publiczny  2 33,33% 

Gospodarczy  3 50,00% 

Społeczny  1 16,67% 
 

 
- uchwała nr 8/2022 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wnioskodawcy Pani Adrianna Rudzińska 
operacja pn. Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług groomerskich. Operacja 
otrzymała 57 punkty w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 38 
punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o 
RLKS. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. ----------------------------- 
 
Z głosowania nie wyłączył się żaden członek Rady. W głosowaniu nie brali udział członkowie Rady zaliczeni do 
grupy interesu władza publiczna, więc nie budzi wątpliwości oceny spełnienia parytetów grup interesu. Ocena 
spełnienia wymogów sektorów pośród członków Rady prezentuje poniższa tabela: 
 

                      Sektorowość bez wyłączeń 

Sektor  Liczba 
przedstawicieli 

Skład % 

Publiczny  2 33,33% 

Gospodarczy  3 50,00% 

Społeczny  1 16,67% 
 

                      Sektorowość po wyłączeniach  

Sektor  Liczba 
przedstawicieli 

Skład % 

Publiczny  2 33,33% 

Gospodarczy  3 50,00% 

Społeczny  1 16,67% 
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- uchwała nr 9/2022 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wnioskodawcy Pani Izabela Górska 
operacja pn. Nowa działalność gospodarcza w Gminie Raszyn - "Mobilne usługi fotograficzne Nelbie 
Photography Izabella Górska". Operacja otrzymała 52 punkty w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru 
operacji tj. spełnia wymagane minimum 38 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której 
mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. ----------------------------- 
 
Z głosowania nie wyłączył się żaden członek Rady. W głosowaniu nie brali udział członkowie Rady zaliczeni do 
grupy interesu władza publiczna, więc nie budzi wątpliwości oceny spełnienia parytetów grup interesu. Ocena 
spełnienia wymogów sektorów pośród członków Rady prezentuje poniższa tabela: 
 

                      Sektorowość bez wyłączeń 

Sektor  Liczba 
przedstawicieli 

Skład % 

Publiczny  2 33,33% 

Gospodarczy  3 50,00% 

Społeczny  1 16,67% 
 

                      Sektorowość po wyłączeniach  

Sektor  Liczba 
przedstawicieli 

Skład % 

Publiczny  2 33,33% 

Gospodarczy  3 50,00% 

Społeczny  1 16,67% 
 

 
- uchwała nr 10/2022 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wnioskodawcy Pan Mariusz Zawiska 
operacja pn. Rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń do stolarni. 
Operacja otrzymała 49 punkty w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane 
minimum 38 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 
lit. b ustawy o RLKS. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. ----------------------------- 
 
Z głosowania nie wyłączył się żaden członek Rady. W głosowaniu nie brali udział członkowie Rady zaliczeni do 
grupy interesu władza publiczna, więc nie budzi wątpliwości oceny spełnienia parytetów grup interesu. Ocena 
spełnienia wymogów sektorów pośród członków Rady prezentuje poniższa tabela: 
 

                      Sektorowość bez wyłączeń 

Sektor  Liczba 
przedstawicieli 

Skład % 

Publiczny  2 33,33% 

Gospodarczy  3 50,00% 

Społeczny  1 16,67% 
 

                      Sektorowość po wyłączeniach  

Sektor  Liczba 
przedstawicieli 

Skład % 

Publiczny  2 33,33% 

Gospodarczy  3 50,00% 

Społeczny  1 16,67% 
 

 
- uchwała nr 11/2022 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wnioskodawcy Pan Patryk Dąbrowski 
operacja pn. Rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez świadczenie usług wynajmu nowoczesnych 
agregatów prądotwórczych. Operacja otrzymała 46 punkty w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji 
tj. spełnia wymagane minimum 38 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa 
w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. ----------------------------- 
 
Z głosowania nie wyłączył się żaden członek Rady. W głosowaniu nie brali udział członkowie Rady zaliczeni do 
grupy interesu władza publiczna, więc nie budzi wątpliwości oceny spełnienia parytetów grup interesu. Ocena 
spełnienia wymogów sektorów pośród członków Rady prezentuje poniższa tabela: 
 

                      Sektorowość bez wyłączeń 

Sektor  Liczba 
przedstawicieli 

Skład % 

Publiczny  2 33,33% 

Gospodarczy  3 50,00% 

                      Sektorowość po wyłączeniach  

Sektor  Liczba 
przedstawicieli 

Skład % 

Publiczny  2 33,33% 

Gospodarczy  3 50,00% 
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Społeczny  1 16,67% 
 

Społeczny  1 16,67% 
 

 
- uchwała nr 12/2022 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wnioskodawcy Pan Marcin Bednarski 
operacja pn. Rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez świadczenie usług naprawy i konserwacji 
pojazdów z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu. Operacja otrzymała 46 punkty w ramach oceny lokalnych 
kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 38 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem 
wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Uchwała stanowi załącznik do 
protokołu. ----------------------------- 
 
Z głosowania nie wyłączył się żaden członek Rady. W głosowaniu nie brali udział członkowie Rady zaliczeni do 
grupy interesu władza publiczna, więc nie budzi wątpliwości oceny spełnienia parytetów grup interesu. Ocena 
spełnienia wymogów sektorów pośród członków Rady prezentuje poniższa tabela: 
 

                      Sektorowość bez wyłączeń 

Sektor  Liczba 
przedstawicieli 

Skład % 

Publiczny  2 33,33% 

Gospodarczy  3 50,00% 

Społeczny  1 16,67% 
 

                      Sektorowość po wyłączeniach  

Sektor  Liczba 
przedstawicieli 

Skład % 

Publiczny  2 33,33% 

Gospodarczy  3 50,00% 

Społeczny  1 16,67% 
 

 
- uchwała nr 13/2022 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wnioskodawcy Pani Julia Betko operacja 
pn. Rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez otwarcie firmy projektowo-usługowej pn. JBDRAFT Julia 
Betko z własnym studiem graficznym. Operacja otrzymała 49 punkty w ramach oceny lokalnych kryteriów 
wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 38 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, 
o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. ------------------
----------- 
 
Z głosowania nie wyłączył się żaden członek Rady. W głosowaniu nie brali udział członkowie Rady zaliczeni do 
grupy interesu władza publiczna, więc nie budzi wątpliwości oceny spełnienia parytetów grup interesu. Ocena 
spełnienia wymogów sektorów pośród członków Rady prezentuje poniższa tabela: 
 

                      Sektorowość bez wyłączeń 

Sektor  Liczba 
przedstawicieli 

Skład % 

Publiczny  2 33,33% 

Gospodarczy  3 50,00% 

Społeczny  1 16,67% 
 

                      Sektorowość po wyłączeniach  

Sektor  Liczba 
przedstawicieli 

Skład % 

Publiczny  2 33,33% 

Gospodarczy  3 50,00% 

Społeczny  1 16,67% 
 

 
- uchwała nr 14/2022 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wnioskodawcy Pani Katarzyna Kucharska 
operacja pn. Rozpoczęcie działalności gospodarczej pod nazwą Katarzyna Kucharska. Operacja otrzymała 54 
punkty w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 38 punktów, 
którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. ----------------------------- 
 
Z głosowania nie wyłączył się żaden członek Rady. W głosowaniu nie brali udział członkowie Rady zaliczeni do 
grupy interesu władza publiczna, więc nie budzi wątpliwości oceny spełnienia parytetów grup interesu. Ocena 
spełnienia wymogów sektorów pośród członków Rady prezentuje poniższa tabela: 
 

                      Sektorowość bez wyłączeń                       Sektorowość po wyłączeniach  



 
 

 
8 

Sektor  Liczba 
przedstawicieli 

Skład % 

Publiczny  2 33,33% 

Gospodarczy  3 50,00% 

Społeczny  1 16,67% 
 

Sektor  Liczba 
przedstawicieli 

Skład % 

Publiczny  2 33,33% 

Gospodarczy  3 50,00% 

Społeczny  1 16,67% 
 

 
- uchwała nr 15/2022 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wnioskodawcy Pani Małgorzata 
Matuzewicz operacja pn. Rozpoczęcie działalności gospodarczej - usługi tworzenia treści i kontentu 
SEOkreacje. Operacja otrzymała 51 punkty w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia 
wymagane minimum 38 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 
ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. ----------------------------- 
 
Z głosowania nie wyłączył się żaden członek Rady. W głosowaniu nie brali udział członkowie Rady zaliczeni do 
grupy interesu władza publiczna, więc nie budzi wątpliwości oceny spełnienia parytetów grup interesu. Ocena 
spełnienia wymogów sektorów pośród członków Rady prezentuje poniższa tabela: 
 

                      Sektorowość bez wyłączeń 

Sektor  Liczba 
przedstawicieli 

Skład % 

Publiczny  2 33,33% 

Gospodarczy  3 50,00% 

Społeczny  1 16,67% 
 

                      Sektorowość po wyłączeniach  

Sektor  Liczba 
przedstawicieli 

Skład % 

Publiczny  2 33,33% 

Gospodarczy  3 50,00% 

Społeczny  1 16,67% 
 

 
- uchwała nr 16/2022 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wnioskodawcy Pani Katarzyna Bokuń 
operacja pn. Rozpoczęcie działalności gospodarczej - psychoedukacja. Operacja otrzymała 49 punkty w ramach 
oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 38 punktów, którego uzyskanie jest 
warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Uchwała stanowi załącznik 
do protokołu. ----------------------------- 
 
Z głosowania nie wyłączył się żaden członek Rady. W głosowaniu nie brali udział członkowie Rady zaliczeni do 
grupy interesu władza publiczna, więc nie budzi wątpliwości oceny spełnienia parytetów grup interesu. Ocena 
spełnienia wymogów sektorów pośród członków Rady prezentuje poniższa tabela: 
 

                      Sektorowość bez wyłączeń 

Sektor  Liczba 
przedstawicieli 

Skład % 

Publiczny  2 33,33% 

Gospodarczy  3 50,00% 

Społeczny  1 16,67% 
 

                      Sektorowość po wyłączeniach  

Sektor  Liczba 
przedstawicieli 

Skład % 

Publiczny  2 33,33% 

Gospodarczy  3 50,00% 

Społeczny  1 16,67% 
 

 
 
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zarządził przejście do kolejnego punktu 
posiedzenia. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
Przewodniczący Rady zarządził przystąpienie do procedowania nad kolejnym punktem porządku obrad. Pani 
Małgorzata Pokrzywa Mikołajek Kierownik Biura LGD poinformowała, że na etapie oceny zgodności z PROW 
operacji w ramach naboru nr 4/2021 żadna operacje nie została oceniona negatywnie. Wszystkie wybrane 
operacje w naborze spełniły minimum punktowe. Nie sporządza się zatem Listy operacji niewybranych. ------ 
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Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zarządził przejście do kolejnego punktu 
posiedzenia. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 17/2022 w sprawie przyjęcia listy operacji 
zgodnych z ogłoszeniem oraz które przeszły pozytywną ocenę zgodności z LSR i ocenę zgodności z Programem w 
ramach naboru wniosków nr 4/2021 w zakresie przedsięwzięcia 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej.  
 
Za uchwałą nr 17/2022 w głosowaniu jawnym oddano: ------------------------------------    
6 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała nr 17/2022 została przyjęta. Uchwała stanowi 
załącznik do protokołu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 18/2022 w sprawie przyjęcia listy 
operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 4/2021 w zakresie przedsięwzięcia 1.1.1 
Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. ----------------- 
 
W ramach limitu środków 175 000 EUR wyliczonego po kursie tzw. administracyjnym w przeliczeniu na PLN po 
indykatywnym kursie 4,0 PLN/EUR wybranych zostało 14 z 16 złożonych w naborze operacji łącznie na kwotę 
700 000 PLN. Dwie operacje ze złożonych 16 operacji w naborze wniosków zostały wybrane, lecz poza limitem 
dostępnych środków jednak limit naboru ustalony jest w walucie EUR, który zostanie przeliczony przez Zarząd 
Województwa Mazowieckiego po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez 
Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc dokonania obliczeń). ------- 

 
Za uchwałą nr 18/2022 w głosowaniu jawnym oddano: ------------------------------------    
6 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała nr 18/2022 została przyjęta. Uchwała stanowi 
załącznik do protokołu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kierownik Biura LGD poinformowała, że na etapie oceny zgodności z PROW operacji w ramach naboru nr 3/2021 
żaden z wniosków nie został oceniony negatywnie, wszystkie złożone wnioski mogą podlegać dalszej ocenie na 
podstawie kryteriów. Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził przejście do kolejne punktu 
posiedzenia. ---------- 
 
Członkowie Rady przystąpili do oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji złożonych w ramach naboru 
3/2021. W wyniku oceny operacji w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji podjęte zostały uchwały: ------ 
 
- uchwała nr 19/2022 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wnioskodawcy Ochotnicza Straż Pożarna 
w Młochowie operacja pn. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej 
w Gminie Nadarzyn poprzez modernizację instalacji CO i kotłowni w budynku remizy OSP w Młochowie. 
Operacja otrzymała 56 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane 
minimum 49 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 
lit. b ustawy o RLKS. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. ----------------------------- 
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Z głosowania nie wyłączył się żaden członek Rady. W głosowaniu nie brali udział członkowie Rady zaliczeni do 
grupy interesu władza publiczna, więc nie budzi wątpliwości oceny spełnienia parytetów grup interesu. Ocena 
spełnienia wymogów sektorów pośród członków Rady prezentuje poniższa tabela: 
 

                      Sektorowość bez wyłączeń 

Sektor  Liczba 
przedstawicieli 

Skład % 

Publiczny  2 33,33% 

Gospodarczy  3 50,00% 

Społeczny  1 16,67% 
 

                      Sektorowość po wyłączeniach  

Sektor  Liczba 
przedstawicieli 

Skład % 

Publiczny  2 33,33% 

Gospodarczy  3 50,00% 

Społeczny  1 16,67% 
 

 
- uchwała nr 20/2022 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wnioskodawcy Gmina Nadarzyn operacja 
pn. Budowa placu zabaw w miejscowości Urzut Gmina Nadarzyn. Operacja otrzymała 66 punktów w ramach 
oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 49 punktów, którego uzyskanie jest 
warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Uchwała stanowi załącznik 
do protokołu. ----------------------------- 
 
Z głosowania wyłączyło się dwóch członków Pani Małgorzata Kołodziej i Pani Monika Napiórkowska. W 
głosowaniu nie brali udział członkowie Rady zaliczeni do grupy interesu władza publiczna, więc nie budzi 
wątpliwości oceny spełnienia parytetów grup interesu. Ocena spełnienia wymogów sektorów pośród członków 
Rady prezentuje poniższa tabela: 
 

                      Sektorowość bez wyłączeń 

Sektor  Liczba 
przedstawicieli 

Skład % 

Publiczny  2 33,33% 

Gospodarczy  3 50,00% 

Społeczny  1 16,67% 
 

                      Sektorowość po wyłączeniach  

Sektor  Liczba 
przedstawicieli 

Skład % 

Publiczny  0 0,0% 

Gospodarczy  3 75,00% 

Społeczny  1 25,00% 
 

 
- uchwała nr 21/2022 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wnioskodawcy Stowarzyszenie Seniorów 
Gminy Nadarzyn operacja Razem aktywnie rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
rekreacyjnej seniorów z Gminy Nadarzyn. Operacja otrzymała 66 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów 
wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 49 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, 
o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. ------------------ 
 
Z głosowania nie wyłączył się żaden członek Rady. W głosowaniu nie brali udział członkowie Rady zaliczeni do 
grupy interesu władza publiczna, więc nie budzi wątpliwości oceny spełnienia parytetów grup interesu. Ocena 
spełnienia wymogów sektorów pośród członków Rady prezentuje poniższa tabela: 
 

                      Sektorowość bez wyłączeń 

Sektor  Liczba 
przedstawicieli 

Skład % 

Publiczny  2 33,33% 

Gospodarczy  3 50,00% 

Społeczny  1 16,67% 
 

                      Sektorowość po wyłączeniach  

Sektor  Liczba 
przedstawicieli 

Skład % 

Publiczny  2 33,33% 

Gospodarczy  3 50,00% 

Społeczny  1 16,67% 
 

 
- uchwała nr 22/2022 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wnioskodawcy Gmina Raszyn operacja 
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gminie Raszyn. Operacja otrzymała 64 punktów w ramach oceny lokalnych 
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kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 49 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem 
wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Uchwała stanowi załącznik do 
protokołu. ------------------ 
 
Z głosowania wyłączył się jeden członek Rady Pan Mirosław Chmielewski. W głosowaniu nie brali udział 
członkowie Rady zaliczeni do grupy interesu władza publiczna, więc nie budzi wątpliwości oceny spełnienia 
parytetów grup interesu. Ocena spełnienia wymogów sektorów pośród członków Rady prezentuje poniższa 
tabela: 
 

                      Sektorowość bez wyłączeń 

Sektor  Liczba 
przedstawicieli 

Skład % 

Publiczny  2 33,33% 

Gospodarczy  3 50,00% 

Społeczny  1 16,67% 
 

                      Sektorowość po wyłączeniach  

Sektor  Liczba 
przedstawicieli 

Skład % 

Publiczny  2 40,00% 

Gospodarczy  2 40,00% 

Społeczny  1 20,00% 
 

 
- uchwała nr 23/2022 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wnioskodawcy Gmina Michałowice 
Przebudowa skateparku w Michałowicach. Operacja otrzymała 62 punkty w ramach oceny lokalnych kryteriów 
wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 49 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, 
o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. ------------------ 
 
Z głosowania nie wyłączył się żaden członek Rady. W głosowaniu nie brali udział członkowie Rady zaliczeni do 
grupy interesu władza publiczna, więc nie budzi wątpliwości oceny spełnienia parytetów grup interesu. Ocena 
spełnienia wymogów sektorów pośród członków Rady prezentuje poniższa tabela: 
 

                      Sektorowość bez wyłączeń 

Sektor  Liczba 
przedstawicieli 

Skład % 

Publiczny  2 33,33% 

Gospodarczy  3 50,00% 

Społeczny  1 16,67% 
 

                      Sektorowość po wyłączeniach  

Sektor  Liczba 
przedstawicieli 

Skład % 

Publiczny  2 33,33% 

Gospodarczy  3 50,00% 

Społeczny  1 16,67% 
 

 
 
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zarządził przejście do kolejnego punktu 
posiedzenia. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 24/2022 w sprawie przyjęcia listy operacji 
zgodnych z ogłoszeniem oraz które przeszły pozytywną ocenę zgodności z LSR i ocenę zgodności z Programem w 
ramach naboru wniosków nr 3/2021 w zakresie przedsięwzięcia 2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę 
turystyczną bądź rekreacyjną 
 
Za uchwałą nr 24/2022 w głosowaniu jawnym oddano: ------------------------------------    
6 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała nr 24/2022 została przyjęta. Uchwała stanowi 
załącznik do protokołu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 25/2022 w sprawie przyjęcia listy 



 
 

 
12 

operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 3/2021 w zakresie przedsięwzięcia 2.1.1 
Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną -------------------- 
 
W ramach limitu środków 361 311 EUR wyliczonego po kursie tzw. administracyjnym w przeliczeniu na PLN po 
indykatywnym kursie 4,0 PLN/EUR wybranych zostało 4 z 5 złożonych w naborze operacji łącznie na kwotę                          
1 445 244 PLN. Jedna operacja z 5 operacji w naborze wniosków została wybrana, lecz poza limitem dostępnych 
środków jednak limit naboru ustalony jest w walucie EUR, który zostanie przeliczony przez Zarząd 
Województwa Mazowieckiego po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez 
Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc dokonania obliczeń). --------------------------- 
 
Za uchwałą nr 25/2022 w głosowaniu jawnym oddano: ------------------------------------    
6 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała nr 25/2022 została przyjęta. Uchwała stanowi 
załącznik do protokołu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
W punkcie posiedzenia Wolne wnioski i zapytania nie poruszano żadnych spraw. ------------------------------------- 
 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie Rady. -------------------------- 

 
Protokolant: 
Michał Marciniak – LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice 
 


