
 

   Projekt „Jeszcze bardziej kulturalne Kalety”  

                 realizowany jest przez  

         Miejski Dom Kultury w Kaletach 
 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Kapituły Lokalnej w sprawie wyboru do realizacji inicjatyw 
zgłoszonych w ramach konkursu ofert do projektu  

„Jeszcze bardziej kulturalne Kalety” 
 

1. Do konkursu ofert w ramach projektu „Jeszcze bardziej kulturalne Kalety”, zgłoszono              
8 inicjatyw społecznych: 

• „Koncert „Kalety śpiewają patriotycznie”  

• „Dziecięca Akademia Umiejętności Artystycznych „ 

• „Warsztaty poetyckie” 

• „Integracyjne warsztaty plastyczne” 

• „Dodać życia do lat” – warsztaty taneczne dla Seniorów” 

• „Projekt rzeczniczy na rzecz utworzenia Izby Pamięci Zakładów Celulozowo-
Papierniczych w Kaletach” 

• „Kulturalni Seniorzy” 

• „I Kaletański Turniej gier planszowych” 
 

2. W dniu 28.06.2021r. przeprowadzono komisyjną ocenę formalną zgłoszonych inicjatyw.  
W skład komisji weszli: 

• Marian Lisiecki – dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Kaletach 

• Roman Kuśnierz – koordynator projektu 

• Małgorzata Widera – przedstawiciel społeczny 

• Katarzyna Furmaniuk – współpraca przy prowadzeniu diagnozy społecznej              
a. Wszystkie oferty zostały zgłoszone w wyznaczonym w regulaminie terminie i na 

obowiązującym druku. 
b. Wszystkie wymogi formalne spełniły następujące ofert: 

• „Koncert „Kalety śpiewają patriotycznie”  

• „Dziecięca Akademia Umiejętności Artystycznych „ 

• „Warsztaty poetyckie” 

• „Integracyjne warsztaty plastyczne” 

• „Dodać życia do lat” – warsztaty taneczne dla Seniorów” 

• „Kulturalni Seniorzy” 
c. Wymogów formalnych nie spełniły następujące oferty: 

• „Projekt rzeczniczy na rzecz utworzenia Izby Pamięci Zakładów Celulozowo-
Papierniczych w Kaletach” 

• „I Kaletański Turniej gier planszowych” 

Oferty te nie są związane ze sferą kultury, co było jednym z obowiązkowych warunków 
konkursu ofert. 

 

 

 



 

 

3. W dniu 29.06.2021r. odbyło się posiedzenie Kapituły Lokalnej, podczas którego dokonano 
wyboru inicjatyw, które zostaną zrealizowane w II etapie realizacji projektu „Jeszcze 
bardziej kulturalne Kalety”. 
 

4. W posiedzeniu komisji dokonującej wyboru inicjatyw do realizacji uczestniczyli: 

• Marian Lisiecki – dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Kaletach 

• Roman Kuśnierz – koordynator projektu 

• Małgorzata Widera – przedstawiciel społeczny              
oraz liderzy zgłoszonych inicjatyw 

• Małgorzata Brol 

• Karolina Dąbrowska 

• Maria Rogocz 

• Krzysztof Lisiecki 

• Józef Kowolik 

• Bogusława Gajdos 

W posiedzeniu Kapituły Lokalnej uczestniczył również w charakterze obserwatora 
animator wyznaczony przez Narodowe Centrum Kultury, Paweł Kamiński. 

5. Po dyskusji, Kapituła Lokalna poprzez głosowanie wybrała do realizacji następujące 
inicjatywy:  

• „Koncert „Kalety śpiewają patriotycznie”  

• „Dziecięca Akademia Umiejętności Artystycznych „ 

• „Warsztaty poetyckie” 

• „Integracyjne warsztaty plastyczne” 

• „Dodać życia do lat” – warsztaty taneczne dla Seniorów” 
 

6. Ze względu na wyczerpanie limitu środków finansowych, do realizacji nie została 
zaakceptowana inicjatywa pn. „Kulturalni seniorzy”. Jednak ze względu na dużą wartość 
społeczną oferty, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Kaletach podjął decyzję, że 
inicjatywa ta zostanie zrealizowana w ramach II etapu projektu „Jeszcze bardziej kulturalne 
Kalety” ze środków własnych MDK. 
 

7. Ostatecznie, decyzją Kapituły Lokalnej,  w ramach II etapu realizacji projektu „Jeszcze 
bardziej kulturalne Kalety” zostaną zrealizowane następujące inicjatywy”: 

 

Nazwa inicjatywy Budżet 

Koncert „Kalety śpiewają patriotycznie” 7300,00 

Dziecięca Akademia Umiejętności Artystycznych 3750,00 

Warsztaty poetyckie 4700,00 

Integracyjne warsztaty plastyczne 3100,00 

„Dodać życia do lat” – warsztaty taneczne dla 
Seniorów 

1801,48 

„Kulturalni Seniorzy” 4650,00 

 
 

 


