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/pieczęć GOK-u/ 

 
    

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej  
(ocena merytoryczna) 

 
W dniu 28 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej  

w sprawie oceny merytorycznej Wniosków złożonych w Konkursie na Inicjatywy Lokalne  

w projekcie pn. Wszyscy tworzymy kulturę realizowanym w ramach Programu Narodowego 

Centrum Kultury Domy Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022. 

Komisja Oceny Wniosków została powołana na mocy Zarządzenia Nr 5/2022 Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie z dnia 25 czerwca 2022 r. 

Komisja obradowała w składzie:  

1. Andrzej Wróbel – sołtys wsi Smolanka;  

2. Emilia Biarda – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie; 

3. Hanna Jurzyk – pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie; 

4. Monika Sierpień – przedstawiciel Urzędu Gminy Zbuczyn; 

5. Kamila Śmieciuch – ekspert zewnętrzny; 

6. Janina Lewicka – przedstawiciel organizacji pozarządowej (Stowarzyszenie Aktywny Senior 

Gminy Zbuczyn);  

7.  Gabriela Skaruz – sołtys wsi Borki-Wyrki; 

 Podczas obrad byli obecni: Grażyna Gnatowska – animator z ramienia Narodowego 

Centrum Kultury, Hubert Pasiak – Wójt Gminy Zbuczyn, zgodnie z §5 ust. 5 Regulaminu konkursu 

na inicjatywy lokalne w projekcie pn. „Wszyscy tworzymy kulturę” realizowanym w ramach 

programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne. Edycja 2022: „W obradach Komisji Konkursowej 

będzie uczestniczył animator ze strony Narodowego Centrum Kultury oraz Wójt Gminy Zbuczyn 

– jako obserwatorzy”. Obecny był także Łukasz A. Wawryniuk – pracownik Gminnego Ośrodka 

Kultury w Zbuczynie, koordynator zadania pn. Wszyscy tworzymy kulturę. 

 

Posiedzenie Komisji Konkursowej rozpoczęła Emilia Biarda – dyrektor Gminnego 

Ośrodka Kultury w Zbuczynie od powitania przybyłych osób i wyjaśnienia celu spotkania. 

Następnie oddała głos Koordynatorowi zadania pn. Wszyscy tworzymy kulturę, który przedstawił 

główne założenia Programu Narodowego Centrum Kultury Domy Kultury+ Inicjatywy lokalne. 

Edycja 2022, omówił dwa etapy zadania pn. Wszyscy tworzymy kulturę, w tym opowiedział co 

odbyło się i co zostało wykonane w I etapie zadania. Zaznaczył, że na I etap GOK pozyskał 

maksymalną kwotę, tj. 10 tys. zł. Pierwszy etap polegał przede wszystkim na przeprowadzeniu 

diagnozy potrzeb i zasobów społecznych mieszkańców gminy Zbuczyn oraz ogłoszeniu 

konkursu na realizację inicjatyw mieszkańców gminy.  W II etapie zwycięskie inicjatywy lokalne 

będą realizowane przez mieszkańców gminy Zbuczyn w okresie od 1 sierpnia do 31 

października 2022 r. Wiadomości przekazane przez Koordynatora uzupełniła Animatorka  

z ramienia NCK. 
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Następnie Członkowie Komisji zapoznali się szczegółowo z Regulaminem konkursu na 

inicjatywy lokalne w projekcie pn. „Wszyscy tworzymy kulturę” realizowanym w ramach programu 

Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne. Edycja 2022 oraz z Regulaminem postępowania Komisji 

Konkursowej w Konkursie na Inicjatywy Lokalne w projekcie pn. „Wszyscy tworzymy kulturę” 

realizowanym w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Domy Kultury+ Inicjatywy 

lokalne. Edycja 2022, wypełnili klauzule RODO oraz deklaracje bezstronności i poufności.  

W dalszej części odbyły się wybory przewodniczącego Komisji. Pani Emilia Biarda 

zaproponowała na tę funkcję pana Andrzeja Wróbla. Innych kandydatur nie zgłoszono. Pan 

Andrzej Wróbel zgodził się na kandydatowanie i następnie przystąpiono do głosowania. 

Koordynator poddał pod głosowanie kandydaturę pana Andrzeja Wróbla. W wyniku głosowania 

jawnego wybrano jednogłośnie pana Andrzeja Wróbla na przewodniczącego Komisji: za –  

7 głosów, wstrzymujących się – 0, przeciw – 0. 

W dalszej części obrad Koordynator rozdał Członkom Komisji kopie wniosków bez 

danych osobowych oraz Karty Oceny Merytorycznej Wniosku na realizację zadania w Konkursie 

na Inicjatywy Lokalne w projekcie pn. „Wszyscy tworzymy kulturę” realizowanym w ramach 

Programu Narodowego Centrum Kultury Domy Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022 (dalej: 

Karta Oceny Merytorycznej). Koordynator przedstawił informacje dotyczące zgłoszonych  

5 wniosków o dofinansowanie inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Zbuczyn w ramach projektu 

„Wszyscy tworzymy kulturę” w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne. Edycja 2022 

według kolejności ich wpływu do Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie.  

Lp. Kolejność wpływu  
do GOK-u 

Wnioskodawca Tytuł zadania 

1. 1. Koło Gospodyń Wiejskich „Na obcasach” w Zbuczynie 
 
 

# Piękny Zbuczyn – rajd 
rowerowy na orientację 

2. 2. Koło Gospodyń Wiejskich w Tarczach „KGT” 
 

Każdy śpiewać i bawić się  może, 
także  

w Tarczach 
3. 3. Koło Gospodyń Wiejskich REJWACH  

w Starym Krzesku  
Stary Krzesk artystycznie 

4. 4. Grupa nieformalna  
(lider: Teresa Siwiec) 

Pracowicie i twórczo dla 
wszystkich pokoleń 

5. 5. Grupa nieformalna „Żony Strażaków:  
(lider: Renata Boras) 

 

DziałaMY! 
 

 

Animator z ramienia NCK zgłosił zastrzeżenie, że żaden wniosek nie zawiera konkretnej 

daty realizacji inicjatywy. Koordynator nie zgodził się z tym zdaniem, zwracając uwagę na fakt, 

iż każdy wniosek zawiera dokładną datę rozpoczęcia inicjatywy i zakończenia inicjatywy. Po 

dość długiej dyskusji Przewodniczący Komisji wraz z pozostałymi Członkami Komisji zgodzili się 

ze zdaniem Koordynatora – każdy wniosek zawierał bowiem dokładną datę rozpoczęcia 

inicjatywy i jej zakończenia, natomiast dokładny termin (data dzienna) konkretnych wydarzeń 

w poszczególnych inicjatywach nie jest łatwy do uzgodnienia na tym etapie i będzie uzgadniany 

w trakcie realizacji. Zwrócono także, że na tym etapie nie jest wiadome które wnioski uzyskają 

dofinansowanie.  
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Następnie odbyła się ocena merytoryczna wniosków. Ocenie podlegało 5 Wniosków. 

Każdy Członek Komisji miał w tym momencie za zadanie ocenić każdy wniosek na Karcie Oceny 

Merytorycznej. Podczas oceny merytorycznej projektów były brane pod uwagę:  

a.) zgodność z założeniami Konkursu,  

b.) oryginalność i innowacyjność pomysłu i sposobu realizacji projektu, 

c.) realna możliwość wykonania planowanych działań,  

d.) ważność projektu dla danej społeczności lokalnej, 

e.) możliwość kontynuacji projektu,  

f.) stopień zaangażowania mieszkańców gminy w realizację projektu,  

g.) adekwatny do zaplanowanych działań budżet (racjonalne i efektywne koszty), 

h.) wizja współpracy z GOK-iem po zakończeniu projektu. 

 

Z głosowania nad wnioskiem nr 5 wyłączyła się Emilia Biarda. Po podliczeniu liczby 

punktów i wyliczeniu średniej punktów stworzono listę rankingową. Następnie Komisja miała za 

zadanie wybrać od 3 do 7 inicjatyw kulturalnych, które zostaną dofinansowane. Po tych 

czynnościach Członkowie Komisji opracowali rekomendacje dla Wnioskodawców. 

Przewodniczący Komisji upoważnił Koordynatora, aby zadzwonił do Wnioskodawców nr 1 i nr 2 

i poinformował ich, że Komisja umieściła na tym etapie oceny  złożone wnioski pn. # Piękny 

Zbuczyn – rajd rowerowy na orientację oraz Każdy śpiewać i bawić się  może, także w Tarczach na 

liście rezerwowej i uzależniła przyznanie dofinansowania od zadeklarowania i uwzględnienia  

w realizacji projektu następujących zaleceń:  

 
Lp. Wnioskodawca Tytuł zadania Zalecenia 

1. Koło Gospodyń 
Wiejskich „Na 
obcasach” w 

Zbuczynie 
 
 

# Piękny Zbuczyn – 
rajd rowerowy na 

orientację 

1. usunięcie z działań turystycznego i sportowego charakteru inicjatywy (przełajowy 
rajd rowerowy), a z budżetu kosztów zlecenia zaplanowania i wykonania trasy rajdu 
(1200 zł), kosztów nagród dla uczestników rajdu;  
2. zmiana tytułu inicjatywy z: # Piękny Zbuczyn – rajd rowerowy na orientację na: # 
Piękny Zbuczyn; 
3. zwiększenie kosztów na plakaty promocyjne i wydanie śpiewników – wydanie 
min. 50 egz. w drukarni, które będą służyć różnym grupom społecznym przez 
dłuższy czas; 
4. Komisja doceniła pomysł konkursu na dostrzeżenie i zrobienie zdjęcie 
wyjątkowemu miejscu, obiektowi z terenu gminy Zbuczyn i umieszczeniu go w 
mediach społecznościowych, gdzie wszystkie zdjęcia będą umieszczone, a następnie 
odbędzie się głosowanie na najpiękniejsze miejsce w Zbuczynie – Komisja zaleca 
wyciągnąć z tego działania więcej związków z kulturą. Warto tu wprowadzić nową 
pozycję w kosztorysie i zwycięskie zdjęcia wywołać na PCV lub bonicie – 
zorientować się w kosztach w lokalnej drukarni; Komisja zaleca ponadto, by 
wernisaż zdjęć zrobić podczas ogniska integracyjnego, na który poczęstunek 
przygotują członkowie Wnioskodawcy; 
5. rajd może się odbyć jako działanie bezkosztowe, integracyjne, służące integracji, 
jak też szukaniu inspiracji i dostrzeganiu miejsc nieznanych, a takich które można by 
uwiecznić na zdjęciu do ww. konkursu („jedziemy i robimy zdjęcia”); 
 

2. Koło Gospodyń 
Wiejskich w 

Tarczach „KGT” 
 

Każdy śpiewać i 
bawić się  może, także 

w Tarczach 

1. w ocenie Komisji we wniosku zawyżona jest cena 3000 zł na opracowanie gry 
terenowej po miejscowości Tarcze – we wniosku brać jest uszczegółowienia co w tej 
cenie się zawiera, oprócz informacji: „opracowanie gry terenowej po miejscowości 
Tarcze z udziałem mieszkańców Tarcz (10 godz.)”;  Komisja nie wie czy to działanie 
będzie włączające, czy zostanie po nim jakieś narzędzie, czy będą z niego korzystać 
inne pokolenia; czy Wnioskodawca zrobi to sam czy przy użyciu usługi zewnętrznej; 
czy będą trwałe; 
2. Komisja zaleca zmniejszenie kwoty 1000 zł na produkty spożywcze do 
przygotowania poczęstunku podczas pikniku i warsztatów; 
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Przewodniczący zarządził 20-minutową przerwę w obradach. Koordynator z tym czasie 

zadzwonił do autorów wniosków pn. # Piękny Zbuczyn – rajd rowerowy na orientację oraz Każdy 

śpiewać i bawić się  może, także w Tarczach. Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady 

Koordynator przedstawił sytuację po wykonanych połączeniach telefonicznych: 

1. Koło Gospodyń Wiejskich „Na obcasach” w Zbuczynie zgodziło się na 
wszystkie zalecenia Komisji; 

2. Koło Gospodyń Wiejskich w Tarczach „KGT” wyjaśniło, iż gra terenowa będzie 
dotyczyła miejsc związanych z historią wsi, osobami z nią związanymi – będzie 
przygotowana przez eksperta zewnętrznego, we wsi zostanie umieszczona tablica  
z zasadami gry i mapą oraz kieszenią, w której będzie można wziąć papierową 
instrukcję-ulotkę/broszurę (jej planowany nakład: 300 szt.); meta gry będzie  
w budynku, gdzie mieści się izba pamięci w Tarczach. Ponadto Wnioskodawca zgodził 
się na pozostałe zalecenia Komisji 

 

Komisja zgromadziła Karty Oceny Merytorycznej Złożonych Wniosków. Dokonano 

podsumowania punktacji, na podstawie której utworzono listę rankingową wniosków wraz  

z proponowaną kwotą dofinansowania.  

Dla Koła Gospodyń Wiejskich REJWACH w Starym Krzesku zaproponowano 

dofinansowanie w wysokości 6800 zł przy uwzględnieniu zaleceń Komisji. Następnie 

przystąpiono do głosowania. Przewodniczący rozpoczął głosowanie w ustalenia kwoty 

dofinansowania. W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów: za – 7, 

wstrzymujących się – 0, przeciw – 0.   

 Dla Grupy nieformalnej (lider: Teresa Siwiec) zaproponowano dofinansowanie  

w wysokości 4500 zł przy uwzględnieniu zaleceń Komisji. Następnie przystąpiono do 

głosowania. Przewodniczący rozpoczął głosowanie w ustalenia kwoty dofinansowania.  

W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów: za – 7, wstrzymujących się – 

0, przeciw – 0.   

 Dla Koła Gospodyń Wiejskich w Tarczach „KGT” zaproponowano dofinansowanie  

w wysokości 7000 zł przy uwzględnieniu zaleceń Komisji. Następnie przystąpiono do 

głosowania. Przewodniczący rozpoczął głosowanie w ustalenia kwoty dofinansowania.  

W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów: za – 7, wstrzymujących się – 

0, przeciw – 0.   

 Dla Grupy nieformalnej „Żony Strażaków: (lider: Renata Boras) zaproponowano 

dofinansowanie w wysokości 4500 zł przy uwzględnieniu zaleceń Komisji. Następnie 

przystąpiono do głosowania. Przewodniczący rozpoczął głosowanie w ustalenia kwoty 

dofinansowania. W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów: za – 7, 

wstrzymujących się – 0, przeciw – 0.   

  Dla Koła Gospodyń Wiejskich „Na obcasach” w Zbuczynie zaproponowano 

dofinansowanie w wysokości 3000 zł przy uwzględnieniu zaleceń Komisji. Następnie 

przystąpiono do głosowania. Przewodniczący rozpoczął głosowanie w ustalenia kwoty 

dofinansowania. W wyniku głosowania jawnego oddano następującą liczbę głosów: za – 7, 

wstrzymujących się – 0, przeciw – 0.   
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Zalecenia Komisji stanowią Załącznik do niniejszego Protokołu. 

Lista rankingowa: 
  

Lp. Wnioskodawca Tytuł zadania Nr 
zadania 

Liczba 
uzyskanych 

punktów 

Wysokość 
wnioskowa
nej dotacji 

Kwota 
dofinansowania 

Decyzja 
Komisji 

Konkursowej 
1. Koło Gospodyń 

Wiejskich 
REJWACH w 

Starym Krzesku  

Stary Krzesk 
artystycznie 

3. 93+85+87+8
4+100+84+8
4=617/7=88,

14 
 

 

8000,00 6800,00 Przyznano 

dofinansowanie 

2. Grupa nieformalna 
(lider: Teresa 

Siwiec) 

Pracowicie i 
twórczo dla 
wszystkich 

pokoleń 

4. 57+74+72+7
2+86+72+72
=505/7=72,1

4 

7100,00 4500,00 Przyznano 

dofinansowanie 

3. Koło Gospodyń 
Wiejskich w 

Tarczach „KGT” 
 

Każdy śpiewać  
i bawić się  

może, także  
w Tarczach 

2. 66+69+73+6
8+69+69+69
=483/7=69,0

0 

8600,00 7000,00 Przyznano 
dofinansowanie 

4. Grupa nieformalna 
„Żony Strażaków: 

(lider: 
Renata Boras) 

 

DziałaMY! 
 

5. 78+68+0+58
+73+58+58=
340/6=56,66 

 

6700,00 4500,00 Przyznano 

dofinansowanie 

5. Koło Gospodyń 
Wiejskich „Na 
obcasach” w 

Zbuczynie 
 
 

# Piękny 
Zbuczyn – rajd 
rowerowy na 

orientację 

1. 30+46+45+4
9+47+46+46
=309/7=44,1

4 

4000,00 3000,00 Przyznano 
dofinansowanie 

SUMA 25.800,00 zł  

 
Po tych czynnościach Przewodniczący podziękował Członkom Komisji za pracę, 

Animatorowi NCK za czuwanie nad prawidłowością przebiegu oceny wniosków oraz zgodności  

z zasadami Programu Narodowego Centrum Kultury Domy Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 

2022.oraz Koordynatorowi na przygotowanie całości dokumentacji. Na zakończenie dyrektor 

GOK-u wręczyła wszystkim Członkom Komisji oraz Animatorowi pamiątkowe podziękowania. 

Zwieńczeniem było wspólne pamiątkowe zdjęcie. 

 
Na tym czynności zakończono.  

 
Podpisy członków Komisji:  

(podpisy na oryginale) 
 
 

Podpis Animatora NCK: Grażyna Gnatowska (podpis na oryginale) 

Protokolant: Łukasz A. Wawryniuk (podpis na oryginale) 

 

Zbuczyn, dnia 28 czerwca 2022 r.                                   
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Załącznik do niniejszego Protokołu 

 

Zalecenia Komisji Konkursowej w Konkursie na Inicjatywy Lokalne w projekcie 

pn. Wszyscy tworzymy kulturę realizowanym w ramach Programu Narodowego Centrum 

Kultury Domy Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022 

 
Lp. Wnioskodawca Tytuł zadania Zalecenia 

1. Koło Gospodyń 
Wiejskich „Na 
obcasach” w 

Zbuczynie 
 
 

# Piękny Zbuczyn – 
rajd rowerowy na 

orientację 

1. usunięcie z działań turystycznego i sportowego charakteru inicjatywy (przełajowy 
rajd rowerowy), a z budżetu kosztów zlecenia zaplanowania i wykonania trasy rajdu 
(1200 zł), kosztów nagród dla uczestników rajdu;  
2. zmiana tytułu inicjatywy z: # Piękny Zbuczyn – rajd rowerowy na orientację na: # 
Piękny Zbuczyn; 
3. zwiększenie kosztów na plakaty promocyjne i wydanie śpiewników – wydanie 
min. 50 egz. w drukarni, które będą służyć różnym grupom społecznym przez 
dłuższy czas; 
4. Komisja doceniła pomysł konkursu na dostrzeżenie i zrobienie zdjęcie 
wyjątkowemu miejscu, obiektowi z terenu gminy Zbuczyn i umieszczeniu go w 
mediach społecznościowych, gdzie wszystkie zdjęcia będą umieszczone, a następnie 
odbędzie się głosowanie na najpiękniejsze miejsce w Zbuczynie – Komisja zaleca 
wyciągnąć z tego działania więcej związków z kulturą. Warto tu wprowadzić nową 
pozycję w kosztorysie i zwycięskie zdjęcia wywołać na PCV lub bonicie – 
zorientować się w kosztach w lokalnej drukarni; Komisja zaleca ponadto, by 
wernisaż zdjęć zrobić podczas ogniska integracyjnego, na który poczęstunek 
przygotują członkowie Wnioskodawcy; 
5. rajd może się odbyć jako działanie bezkosztowe, integracyjne, służące integracji, 
jak też szukaniu inspiracji i dostrzeganiu miejsc nieznanych, a takich które można by 
uwiecznić na zdjęciu do ww. konkursu („jedziemy i robimy zdjęcia”); 
 

2. Koło Gospodyń 
Wiejskich w 

Tarczach „KGT” 
 

Każdy śpiewać i 
bawić się  może, także 

w Tarczach 

1. racjonalne wycenienie gry terenowej; 
2. Komisja zaleca zmniejszenie kwoty 1000 zł na produkty spożywcze do 
przygotowania poczęstunku podczas pikniku i warsztatów; 
 

3. Koło Gospodyń 
Wiejskich 

REJWACH w 
Starym Krzesku  

Stary Krzesk 
artystycznie 

1. rezygnacja z wydruku pocztówek (5 po 100 szt./projekt) lub kosztów 
przygotowania wystawy – wydruku zdjęć na materiale bonitowym/PCV 
 

4. Grupa 
nieformalna 

(lider: Teresa 
Siwiec) 

Pracowicie i twórczo 
dla wszystkich 

pokoleń 

1. usunięcie z kosztów inicjatywy sztalug (posiada je GOK); oprawy muzycznej, 
nagłośnienia podczas otwarcia wystawy (posiada je GOK i jest w stanie to wykonać 
na sprzęcie, który posiada); 
2. rozdzielenie kosztów wynagrodzenia za przeprowadzenie warsztatów 
ceramicznych od kosztów materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia; ich 
racjonalna wycena; 
 

5. Grupa 
nieformalna 

„Żony Strażaków: 
(lider: 

Renata Boras) 
 

DziałaMY! 
 

1. ukierunkowanie spotkań dla dzieci i młodzieży na działania kulturalne lub 
rezygnacja z tego działania; 
2. usunięcie z działań i budżetu zajęć z jogi; 
3. racjonalna wycena niezbędnych materiałów do przeprowadzenia warsztatów i 
artykułów spożywczych do warsztatów oraz poczęstunku podczas pikniku. 
 
 

 

Podpisy członków Komisji:  
(podpisy na oryginale) 

 
 

Podpis Animatora NCK: Grażyna Gnatowska (podpis na oryginale) 

Protokolant: Łukasz A. Wawryniuk (podpis na oryginale) 


