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PROTOKÓŁ 

Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ OTWARTEGO NABORU 

WNIOSKÓW W RAMACH SOSNOWIECKIEGO PROGRAMU WSPIERANIA 

INICJATYW KULTURALNYCH – EDYCJA I / 2020 

 

 

 

Dnia 11 lutego 2020 r. Komisja Konkursowa w składzie: 

Przewodniczący   - Aleksandra Marzyńska 

Członek    - Wojciech Skiba 

Członek    - Paweł Kulczyński 

Członek   - Piotr Pluta 

Członek   - Jarosław Malinowski 

powołana Zarządzeniem nr 2/SPWIK/2020 z dnia 10 lutego 2020 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 Przewodniczący stwierdził, iż posiedzenie Komisji jest 

prawomocne, gdyż na 5 członków obecnych jest 5.  

       

Przewodniczący przekazał informacje nt. złożonych ofert i ich wnioskodawców oraz 

poinformował, że wpłynęło 12 ofert. 12 ofert spełniło wymagania formalne oraz zostały 

złożone w obowiązującym terminie. Kwota zabezpieczona w Edycji I/2020 Sosnowieckiego 

Programu Wspierania Inicjatyw Kulturalnych wynosi 30.000,00 zł. 

 

Komisja w składzie jak wyżej w dniu 11 lutego 2020 r. o godz. 11:00 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 panią Zofię Cencek, która wnioskowała o kwotę 3.000 zł na 

wydanie tomiku poezji pt. „Pod skrzydłami anioła”. Nie uzyskała akceptacji komisji. 

 

Oferta nr 2 – złożona przez panią Magdalenę Boczkowską, która wnioskowała o kwotę 

7.500 zł na wydanie książki pt. „Stacherski. Niecierpliwe serce”. Nie uzyskała akceptacji 

komisji. 

 

Oferta nr 3 – złożona przez pana Przemysława Żarskiego, który wnioskował o kwotę  

6.500 zł na nagranie reportażu filmowego „Kazimierz-Płomień Sosnowiec. Historia jednego 

mistrzostwa – reportaż filmowy o wydarzeniach i kulisach wydarzeń z 5 kwietnia 1996 r.”. 

Nie uzyskała akceptacji komisji. 

 



Oferta nr 4 - złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Komenda 

Hufca ZHP Sosnowiec, który wnioskował o kwotę 2.850 zł na zrealizowanie Festiwalu 

piosenki harcerskiej oraz lat 70 i 80. Po dokonaniu oceny merytorycznej Komisja stwierdziła, 

że projekt przedsięwzięcia jest kompletny, odpowiada warunkom określonym w regulaminie. 

Komisja wnioskuje przyznanie dotacji w wysokości 800 zł brutto. 

 

Oferta nr 5 - złożona przez pana Artura Żaka, który wnioskował o kwotę 4.750 zł na 

wydanie książki pt. „Staropolskie opowieści”. Nie uzyskała akceptacji komisji. 

 

Oferta nr 6 - złożona przez panią Monikę Pawlas-Polańską, która wnioskowała o kwotę 

10.500 zł na organizację koncertów muzycznych pt. „Słowa i dźwięki. Letnie koncerty w 

Zamku Sieleckim”. Po dokonaniu oceny merytorycznej Komisja stwierdziła, że projekt 

przedsięwzięcia jest kompletny, odpowiada warunkom określonym w regulaminie. Komisja 

wnioskuje przyznanie dotacji w wysokości 6.150 zł brutto. 

 

Oferta nr 7 - złożona przez panią Elizę Wietrzyńską, która wnioskowała o kwotę  

6.000 zł na wyprodukowanie i nagranie płyty muzycznej „EP-KA Elise”. Po dokonaniu oceny 

merytorycznej Komisja stwierdziła, że projekt przedsięwzięcia jest kompletny, odpowiada 

warunkom określonym w regulaminie. Komisja wnioskuje przyznanie dotacji w wysokości 

3.000 zł brutto. 

 

Oferta nr 8 - złożona przez panią Klaudię Chmielewską, która wnioskowała o kwotę  

9.800 zł na organizację wydarzenia muzycznego „Freestylowa Bitwa o Zagłębie 4”. Po 

dokonaniu oceny merytorycznej Komisja stwierdziła, że projekt przedsięwzięcia jest 

kompletny, odpowiada warunkom określonym w regulaminie. Komisja wnioskuje przyznanie 

dotacji w wysokości 6.900 zł brutto. 

 

Oferta nr 9 - złożona przez Parafię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu, 

która wnioskowała o kwotę 27.000 zł na wydanie albumu pt. „Bazylika katedralna 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu”. 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 Jerzego Chrapkę, który wnioskował o kwotę  

7.430 zł na zorganizowanie autorskiej wystawy fotografii Arkadiusza Goli. Po dokonaniu 

oceny merytorycznej Komisja stwierdziła, że projekt przedsięwzięcia jest kompletny, 

odpowiada warunkom określonym w regulaminie. Komisja wnioskuje przyznanie dotacji w 

wysokości 6.150 zł brutto. 

 

Oferta nr 11 - złożona przez Stowarzyszenie ART IN ACTION, które wnioskowało o kwotę 

4.100 zł na zorganizowanie okolicznościowego koncertu pt. „Wiosna dla kobiet”. Nie 

uzyskała akceptacji komisji. 

 

Oferta nr 12 - złożona przez panią Jagodę Woźny, która wnioskowała o kwotę  

5.759 zł na zorganizowanie projektu artystycznego pt. „WCIELENIE – Mikro Festiwal 

Świadomości Kobiecej”. 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. 

 



 

 
 


