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Protokół oceny naboru inicjatyw w ramach projektu „Lokalne inspiracje NCK+ w gminie 

Piszczac” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom 

Kultury+ ,,Inicjatywy lokalne 2017” realizowanego przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w 

Piszczacu z dnia 26 czerwca 2017 roku 

 

W wyniku ogłoszonego 6 czerwca 2017 roku naboru na inicjatywy kulturalne w gminie Piszczac 

zgłoszonych zostało w terminie tj. do 26 czerwca 2017 roku do godziny 13:00 pięć wniosków. 

Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie formalnej. Złożone oferty zostały w terminie na 

obowiązującym formularzu. Wszystkie pola formularza zostały wypełnione. Okres realizacji wszystkich 

oferta był zgodny z ogłoszonym regulaminem. Proponowane działania we ofertach wskazywały gminę 

Piszczac.  W jednym tylko przypadku inicjatywa grupy „Aktywni seniorzy z Piszczaca” obejmowała 

wyjazd studyjny jednodniowy poza gminę Piszczac. Grupy docelowe zostały właściwie obrane. Nie 

występowały błędy w kalkulacji budżetu. 

W wyniku obrad Komisji dokonano wyboru następujących inicjatyw, które będą realizowane na terenie 

gminy Piszczac od 31 lipca 2017  do 21 listopada 2017 roku. 

 

L.p Wnioskodawca Tytuł inicjatywy, rodzaj działań Liczba 

punktów 

Kwota  

1. „Dworzanki” Piszczac-

Kolonia 

„Szycie to jest życie”  - Kurs kroju i szycia 47 pkt 4.500 zł 

2. Aktywni seniorzy  

(Piszczac) 

„Na rzecz seniorów”- Zajęcia ze stylizacji ubioru, 

spotkania wokalne, wizyta studyjna, warsztaty 

przygotowywania kostiumów 

46,5 pkt 5.000 zł 

3. Paulina Dawidziuk  

„Wyczółki” 

„W trosce o rozwój” Warsztaty muzyczne, filmowe, 

fotograficzne i taneczne dla mieszkańców gminy 

Piszczac 

45 pkt 6.200zł 

4. Grupa nieformalna 

„Wspaniałe mamy”  

(Dąbrowica Mała) 

„Ku pamięci Bazylego Albiczuka” - Stworzenie 

dziecięcego teatru, zajęcia plastyczne, przygotowanie 

wystawy, puzzle edukacyjne 

43 pkt 3.700 zł  

5. Halina Patrejko 

Zahorów  

„Tradycje pielęgnowane w Zahorowie”  

Odtworzenie dawnych obrzędów oraz ich utrwalenie w 

formie multimdialnej.                                                        

40 pkt 3.000 zł   
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Członkowie Komisji: 

 

1. Łukasz Węda – Przewodniczący Komisji (GCKiS Piszczac) 

2. Katarzyna Niczyporuk- Sekretarz Komisji (Fundacja K.AŚ.K.A) 

3. Przemysław Witczak- Członek Komisji (GCKiS Piszczac) 

4. Agnieszka Matejek- Członek Komisji (GCKiS Piszczac) 

5. Łukasz Pogorzelski- Członek Komisji (MOK Terespol) 

 

 


