
FRAGMENT PROTOKOŁU ZE ZDALNEGO POSIEDZENIA KOMISJI GRANTOWEJ OŚRODKA DZIAŁAJ 

LOKALNIE STOWARZYSZENIA KRAINA SZLAKÓW TURYSYCZNYCH – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

Z DNIA 28.06. 2021 R. 

Komisja Grantowa rozpoczęła zdane posiedzenie o godzinie 18.00 przy użyciu komunikatora 

internetowego Messenger. 

Przewodniczący poprosił koordynatora programu Działaj Lokalnie o przedstawienie listy rankingowej. 

Lista stanowi załącznik nr 1. 

Następnie omawiano wnioski zgodnie z pozycją z tej listy. W pierwszej kolejności wypowiadali  

się oceniający dany wniosek. Pozostali członkowie Komisji Grantowej zadawali dodatkowe pytania 

dotyczące przede wszystkim planu działania oraz finansów. Przewodniczący zaproponował 

głosowanie nad ewentualnymi uwagami po omówieniu każdego z projektów. 

Pierwszy wniosek Stowarzyszenia Wspólnie dla Tarnawy Rzepińskiej otrzymał ocenę końcową  

34,5 pkt. Po przeanalizowaniu budżetu przewodniczący zgłosił wniosek o zaproponowaniu 

wnioskodawcy zaokrąglenie dotacji do kwoty 5 929,00 zł 

Wniosek w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie. 

Drugi wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Santok ,,Pomocna Dłoń” otrzymał ocenę końcową 

31,5  pkt. Po przeanalizowaniu projektu przewodniczący zaproponował wniosek, by z budżetu usunąć 

koszty fotografa, historyka oraz koszty zakupu dwóch donic. Tym samym dotacja zmniejszona zostaje 

o 1050 zł. 

Wniosek został przegłosowany w głosowaniu jawnym jednogłośnie. 

Trzeci wniosek Stowarzyszenia ,,Splecione ręce” otrzymał 30 pkt. Postanowiono przyznać 

wnioskowana kwotę 4950 zł w całości. 

Czwarty wniosek Koła Gospodyń Wiejskich ,,Nasz Wawrów” otrzymał ocenę końcową 29,5 pkt. 

Po przeanalizowaniu budżetu przewodniczący zgłosił wniosek o zaproponowaniu wnioskodawcy 

zmniejszenie kwoty zakupu maszyny do waty cukrowej o 1000 zł, co daje dotację w wysokości  

4 940 zł 

Wniosek w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie. 

Piąty wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Sulęcinie otrzymał ocenę końcową   

29 pkt.  

Po analizie wniosku przewodniczący zaproponował usunąć z budżetu koszt zakupu kijków na ognisko, 

paleniska oraz zmniejszenie kosztów wynajmu kajaka o 10 zł.  

Wniosek w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie. 

 



Szósty wniosek Koła Gospodyń Wiejskich Rudniczanie 18 otrzymał ocenę końcową 27 pkt.  

Po analizie wniosku przewodniczący zgłosił wniosek o zaproponowaniu wnioskodawcy zmniejszenie 

w budżecie kosztów materiałów na miejsce na ognisko o kwotę 1 314 zł 

Wniosek w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie. 

Omawiane wnioski wyczerpały sumę przewidzianą na granty w ramach programu Działaj Lokalnie  

w roku 2021. 

Przewodniczący zaproponował wniosek, który zobowiąże koordynatora projektu Działaj Lokalnie 

Panią Ilonę Wojciechowską do powiadomienia wnioskodawców o zalecanych zmianach w projektach. 

Wyjaśnił, że wprowadzenie  zmian we wnioskach  nie wpłynie na ocenę końcową.  

Wniosek w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie. 

Przewodniczący podziękował członkom Komisji Grantowej za aktywny udział w ocenie wniosków. 

Na tym zakończono zdalne posiedzenie Komisji Grantowej. 

 

Protokolantka                                                                  

Ilona Wojciechowska                                                                             

 

 


