
Sosnowiec, 5.10.2018 r. 

            

                                                          

 

 

PROTOKÓŁ 

Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ OTWARTEGO NABORU 

WNIOSKÓW W RAMACH SOSNOWIECKIEGO PROGRAMU WSPIERANIA 

INICJATYW KULTURALNYCH – EDYCJA IV / 2018 
 

 

Dnia 5 października 2018 r. Komisja Konkursowa w składzie : 

Przewodniczący   - Mateusz Bochenek  

Wiceprzewodniczący   - Wojciech Skiba 

Członek    - Paweł Kulczyński 

Członek    - Paulina Adamus 

Członek                                  - Jarosław Malinowski  

powołana Zarządzeniem nr 12/2018 z dnia 1 października 2018 r., w sprawie powołania 

Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację wniosków 

w ramach Sosnowieckiego Programu Wspierania Inicjatyw Kulturalnych. 

        

 

Na podstawie listy obecności stwierdzono, iż posiedzenie Komisji jest prawomocne, 

gdyż na 5 członków obecnych jest 4.  

       

Wiceprzewodniczący przekazał informacje nt. złożonych ofert i ich wnioskodawców 

oraz poinformował, że wpłynęło 16 ofert. 16 ofert spełniło wymagania formalne oraz zostały 

złożone w obowiązującym terminie. Kwota zabezpieczona w Edycji IV/2018 Sosnowieckiego 

Programu Wspierania Inicjatyw Kulturalnych wynosi 37.500,00 zł. 

 

Komisja w składzie jak wyżej w dniu 5 października 2018 r. o godz. 9:00 w Miejskim 

Domu Kultury „Kazimierz” w Sosnowcu dokonała oceny merytorycznej ofert.  

      

Przed podjęciem obrad każdy z członków Komisji Konkursowej złożył oświadczenie 

pisemne, że nie pozostaje w jakimkolwiek stosunku prawnym bądź faktycznym z podmiotami 

przystępującymi do ww. otwartego konkursu ofert.  

 

Oferta nr 1 - złożona przez Autorską Agencję Artystyczną OFF RECORDS Bogdan 

Mizerski, która wnioskowała o kwotę 6.000 zł na wydanie publikacji w formie albumu  

pt. „BASSLAND / TXTON / IMPROVISER”. Po dokonaniu oceny merytorycznej Komisja 

stwierdziła, że projekt przedsięwzięcia jest kompletny, odpowiada warunkom określonym  

w regulaminie. Komisja wnioskuje przyznanie dotacji w wysokości 5.000 zł brutto. 

 

Oferta nr 2 – złożona przez Pana Mariusza Bombę, który wnioskował o kwotę 2.000 zł  

na zrealizowanie koncertu pt. „Bombowe prezentacje – Pieśni mojego Zagłębia”.  

Po dokonaniu oceny merytorycznej Komisja stwierdziła, że projekt przedsięwzięcia jest 

kompletny, odpowiada warunkom określonym w regulaminie. Komisja wnioskuje przyznanie 

dotacji w wysokości 2.000 zł brutto. 

 



Oferta nr 3 - złożona przez Szkołę Podstawową Specjalną nr 30 w Sosnowcu,  

która wnioskowała o kwotę 2.950 zł na zrealizowanie II Festiwalu Tanecznego Dzieci  

i Młodzieży. Po dokonaniu oceny merytorycznej Komisja stwierdziła, że projekt 

przedsięwzięcia jest kompletny, odpowiada warunkom określonym w regulaminie. Komisja 

wnioskuje przyznanie dotacji w wysokości 2.950 zł brutto. 

 

Oferta nr 4 - złożona przez Pana Jerzego Karpińskiego, który wnioskował o kwotę 6.780 zł  

na zrealizowanie Regionalnego Zlotu Patriotycznego „NIEPODLEGŁA”. Po dokonaniu 

oceny merytorycznej Komisja stwierdziła, że projekt przedsięwzięcia jest kompletny, 

odpowiada warunkom określonym w regulaminie. Komisja wnioskuje przyznanie dotacji w 

wysokości 4.000 zł brutto. 

 

Oferta nr 5 - złożona przez Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego,  

które wnioskowało o kwotę 4.000 zł na zorganizowanie X Edycji Ogólnopolskiego Konkursu 

Literacko-Plastycznego „ZNASZLI TEN KRAJ”. Po dokonaniu oceny merytorycznej 

Komisja stwierdziła, że projekt przedsięwzięcia jest kompletny, odpowiada warunkom 

określonym w regulaminie. Komisja wnioskuje przyznanie dotacji w wysokości 2.500 zł 

brutto. 

 

Oferta nr 6 - złożona przez Lądeckie Potkania Sentymentalne – stowarzyszenie zwykłe,  

które wnioskowało o kwotę 950 zł na zrealizowanie wystawy Stowarzyszenia Miłośników 

Fotografii w Sosnowcu w Lądku Zdroju w ramach Trzecich Lądeckich Spotkań 

Sentymentalnych. Po dokonaniu oceny merytorycznej Komisja stwierdziła, że projekt 

przedsięwzięcia jest kompletny, odpowiada warunkom określonym w regulaminie. Komisja 

wnioskuje przyznanie dotacji w wysokości 950 zł brutto. 

 

Oferta nr 7 - złożona przez Panią Jolantę Wychowaniec, która wnioskowała o kwotę 3.500 zł  

na wydanie tomiku wierszy pt. „Świerszcze w czekoladzie” oraz zrealizowanie spotkania 

poetyckiego połączonego z wystawą malarstwa w oprawie muzycznej. Nie uzyskała 

akceptacji komisji. 

 

Oferta nr 8 - złożona przez panią Leokadię Bigaj, która wnioskowała o kwotę 3.500 zł  

na zorganizowanie koncertu z okazji Dnia Seniora. Po dokonaniu oceny merytorycznej 

Komisja stwierdziła, że projekt przedsięwzięcia jest kompletny, odpowiada warunkom 

określonym w regulaminie. Komisja wnioskuje przyznanie dotacji w wysokości 3.500 zł 

brutto. 

 

Oferta nr 9 - złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Sosnowcu Cieślach, która 

wnioskowała o kwotę 5.000 zł na zakup kompletnego strażackiego sztandaru. Po dokonaniu 

oceny merytorycznej Komisja stwierdziła, że projekt przedsięwzięcia jest kompletny, 

odpowiada warunkom określonym w regulaminie. Komisja wnioskuje przyznanie dotacji w 

wysokości 5.000 zł brutto. 

 

Oferta nr 10 - złożona przez Pana Łukasza Papiernika, który wnioskował o kwotę 6.400 zł  

na wydanie autorskiej płyty pt. „PAPZ TAŚMY EP”. Nie uzyskała akceptacji komisji. 

 

Oferta nr 11 - złożona przez Pana Łukasza Krawca, który wnioskował o kwotę 6.100 zł  

na zrealizowanie obchodów święta dnia górnika tzw. „Barbórki” w Sosnowcu. Nie uzyskała 

akceptacji komisji. 

 



 


