
Wykaz ofert posiadających uchybienia formalne złoŜonych w ramach 
ogłoszonego konkursu nr 6/2011  na wykonanie zadań publicznych p.n. 
„Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieŜy zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym”.  

 
Wskazane w tabeli uchybienia formalne są moŜliwe do usunięcia do dnia 

28 stycznia 2011r. (data dostarczenia do Departamentu Spraw Społecznych 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. 
Marii Skłodowskiej – Curie 73, 87-100 Toruń, pok. 125) 
 

W przypadku nieusunięcia wskazanych uchybień formalnych 
oferta nie będzie rozpatrywana. 

 
Kontakt:  

Departament Spraw Społecznych 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73 
87-100 Toruń 

tel. (056) 656 10 84 
email: m.gil@kujawsko-pomorskie.pl 

 
 

Lp. Nr oferty Nazwa oferenta Nazwa zadania Uchybienia formalne 

1 1/3/2011 
Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych 

"Pomocna Dłoń" 

Wakacje to czas radości i 
twórczości 

 

- brak przekreśleń (takŜe w 
oświadczeniu o 
pobieraniu/niepobieraniu 
opłat od adresatów 
zadania) 

- brak daty i miejsca złoŜenia 
oferty, 

- na kserokopiach brak 
podpisu drugiej osoby 
upowaŜnionej do składania 
oświadczeń woli, 

2 1/4/2011 Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Gminy Rypin 

Letnie wakacje integracyjne 
2011 dla dzieci i młodzieŜy z 

Gminy Rypin 
 

- brak wskazania formy 
wykonania zadania 
(powierzenie czy 
wsparcie), 

- na załącznikach (w tym na 
kserokopiach) brak 
podpisu drugiej osoby 
upowaŜnionej do składania 
oświadczeń woli, 

- na przedstawionej umowie 
partnerskiej brak podpisu 
drugiej osoby 
upowaŜnionej do składania 
oświadczeń woli 

- całkowity koszt zadania 
wpisany w pkt. III.1. nie 
spójny z późniejszymi 



kalkulacjami 

3 1/5/2011 Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Gminy Rypin 

Integracja - turystycznie i 
sportowo 

- brak wskazania formy 
wykonania zadania 
(powierzenie czy 
wsparcie), 

- na załącznikach (w tym na 
kserokopiach) brak 
podpisu drugiej osoby 
upowaŜnionej do składania 
oświadczeń woli, 

- na przedstawionej umowie 
partnerskiej brak podpisu 
drugiej osoby 
upowaŜnionej do składania 
oświadczeń woli 

4 1/6/2011 
Parafia Rzymsko-Katolicka 
p.w. Św. Doroty w Rogowie 

„Nieśmy radość i poczucie 
bezpieczeństwa” 

- brak oświadczenia o 
wydatkowaniu środków 
publicznych, 

5 1/7/2011 Stowarzyszenie MEDAR 

Prowadzenie grupy 
profilaktycznej dla 

młodzieŜy zagroŜonej 
wykluczeniem społecznym 

- brak podanego konkretnego 
terminu realizacji zadania 
zarówno na stronie 
tytułowej oferty jak i w 
harmonogramie 
planowanych działań, 

6 1/8/2011 
Stowarzyszenie Rodziców 
Dzieci Specjalnej Troski 

„Dlatego, dla…….? tego 
warto Ŝyć” 

- na kserokopiach brak 
podpisu drugiej osoby 
upowaŜnionej do składania 
oświadczeń woli 

7 1/10/2011 
Stowarzyszenie Rozwoju 

Gminy Łysomice 
Dbaj o formę! 

- brak przekreśleń w 
oświadczeniach 

- brak oświadczenia/umowy 
z partnerem 

8 1/11/2011 
Centrum Pielęgnacji Caritas 

Diecezji Toruńskiej 

Obóz rekreacyjno – 
edukacyjno- szkoleniowy w 

Zbicznie 

- termin realizacji zadania na 
stronie tytułowej nie jest 
zgodny z terminem 
podanym w 
harmonogramie działań 

- brak daty i miejsca złoŜenia 
oferty, 

9 1/13/2011 

Kujawsko-Pomorski Zarząd 
Okręgowy PCK Bydgoszcz 
Zarząd Rejonowy PCK w 

Grudziądzu 

„Pokolorujmy dzieciom ich 
świat” 

- wymieniono dwa rodzaje 
zadań zamiast wybranego 
jednego (pierwsza strona 
oferty) 

- wpisana kwota dotacji na 
stronie tytułowej oferty 
niespójna z późniejszymi 
kalkulacjami 

- brak podpisu pod ofertą 
(prezes) 

- brak uchwały nr 187/97 ZG 
PCK w sprawie zasad i 
trybu przyznawania 
zarządom okręgowym i 



rejonowym PCK 
upowaŜnień do 
dokonywania czynności 
prawnych 

- brak dokumentu 
wskazującego osoby 
uprawnione do 
reprezentowania Zarządu 
Okręgu 

10 1/15/2011 
Fundacja Pomocy Samotnym 

Matkom 
"Dzieciom starówki" 

 

- brak umów partnerskich lub 
oświadczeń z 
wymienionymi w ofercie 
partnerami, 

11 1/19/2011 
Parafialny Oddział Akcji 

Katolickiej przy parafii Św. 
Antoniego w Toruniu 

Jeden za wszystkich – 
wszyscy za jednego 

- wskazano dwa rodzaje 
zadań zamiast jednego  
(działania) – stworzono 2 
zadania 

12 1/21/2011 Fundacja ARI ARI 
Kurenda – teatr z rąk do rąk. 

Spotkania teatralne dla 
młodzieŜy z Kowala i okolic 

- na kserokopiach brak 
podpisu osoby 
upowaŜnionej do składania 
oświadczeń woli 

13 1/23/2011 
Towarzystwo Rozwoju 

Gminy Świekatowo 
„PGR – Prawdziwy Gang 

Radości” 

- na kserokopiach brak 
podpisu drugiej osoby 
upowaŜnionej do składania 
oświadczeń woli 

14 1/24/2011 
Stowarzyszenie Gminny 

Klub Sportowy „StraŜak – 
Casino” Górna Grupa 

„Fair play na boisku i w 
Ŝyciu codziennym” 

- w oświadczeniach brak 
przekreślenia (płatnik 
VAT) 

- na kserokopiach brak 
podpisu osób 
upowaŜnionych do 
składania oświadczeń woli  

15 1/28/2011 
Stowarzyszenie 

Niepełnosprawnych 
„Bądźmy razem” 

Uśmiech dziecka 
- brak KRS (jedynie wpisanie 

do KRS-u zarządu i 
komisji rewizyjnej) 

16 1/29/2011 
Stowarzyszenie 

Niepełnosprawnych 
„Bądźmy razem” 

Wakacyjny uśmiech dziecka 
- brak KRS (jedynie wpisanie 

do KRS-u zarządu i 
komisji rewizyjnej) 

17 1/30/2011 
Bydgoski Klub Sportów 

Gimnastycznych „Zawisza” 

„Chcę, mogę, potrafię – 
całoroczna organizacja 
integracyjnych zajęć 

sportowo-rekreacyjnych” 

- brak daty i miejsca złoŜenia 
oferty 

-  brak podpisu drugiej osoby 
upowaŜnionej na kopii 
Statutu  

18 1/31/2011 

Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi „Kół Gospodyń 
Wiejskich i Kółek 

Rolniczych” Gminy Sępólno 
Krajeńskie 

„Foty na płoty” – czyli 
portrety mieszkańców Gminy 

Sępólno Krajeńskie 

- na kserokopiach 
nieczytelne podpisy bez 
pieczątek 

- niewłaściwe upowaŜnienie 
dla Skarbnika - oferta jak i 
wszystkie załączniki nie 
zostały podpisane przez 
osoby upowaŜnione do 
składania oświadczeń woli 

19 1/33/2011 Stowarzyszenie Przyjaciół 
Gminy Lisewo Lato z cyrkiem - brak umowy/oświadczenia 

partnera 



- brak daty i miejsca złoŜenia 
oferty 

20 1/34/2011 Stowarzyszenie Przyjaciół 
Gminy Lisewo Przygoda z cyrkiem 

- brak umowy/oświadczenia 
partnera 

- brak daty i miejsca złoŜenia 
oferty 

21 1/35/2011 
Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Koła Gospodyń 

Wiejskich w Pluskowęsach 
Przyroda rozwija 

- na kserokopiach  statutu 
brak podpisu osób 
upowaŜnionych  

22 1/36/2011 
Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Koła Gospodyń 

Wiejskich w Pluskowęsach 

Zdobywamy certyfikat 
przyrodnika 

- na kserokopiach  statutu 
brak podpisu osób 
upowaŜnionych  

23 1/37/2011 Stowarzyszenie "śyć lepiej" "Wakacje na 5" 

- niewłaściwy termin 
realizacji zadania 

- brak na kserokopiach 
dokumentów podpisu 
drugiej osoby 
upowaŜnionej do składania 
oświadczeń woli 

- brak wskazania miejsca 
realizacji zadania 

24 1/38/2011 

Stowarzyszenie 
Międzynarodowe Centrum 

Zarządzania Informacją 
ICIMSS 

Małoletnie kino letnie 

- kserokopie dokumentów 
nie zostały w całości 
podpisane za zgodność z 
oryginałem przez osoby 
upowaŜnione do składania 
oświadczeń woli 

25 1/45/2011 

Wiejskie Stowarzyszenie 
Kulturalno-Oświatowe 

"Edukacja i Przyszłość" w 
Brąchnówku 

Ekologiczne Wakacje - 
Bezpieczny wypoczynek 

dzieci wiejskich 

- na kopii oświadczenia 
partnerów brak 
potwierdzenia za zgodność 
z oryginałem  

26 1/46/2011 

Fundacja Wspierania 
Aktywności Turystycznej 
Dzieci i MłodzieŜy "Świat 

bez Granic" 

Wakacje po kaszubsku 
- na kserokopiach brak 

potwierdzenia za zgodność 
z oryginałem 

27 1/50/2011 

Stowarzyszenie Pomocy 
Rodzinom i Osobom 

ZagroŜonym Patologią i 
Wykluczeniem Społecznym 

"Aditus" 

"Spartakiada placówek 
opiekuńczo-wychowawczych 

- na kserokopiach brak 
podpisu osób 
upowaŜnionych do 
składania oświadczeń woli 

- brak konkretnych terminów 
w harmonogramie działań 

28 1/51/2011 

Polski Związek 
Niewidomych Okręg 
Kujawsko-Pomorski 

Bydgoszcz 

"Kolonia rehabilitacyjna dla 
niewidomych dzieci" 

- w ofercie nie wpisano 
partnerów biorących udział 
w realizacji zadania, 
natomiast dołączono 
umowę partnerską z 
partnerem 

29 1/53/2011 
Fundacja na Rzecz Dzieci 

Niepełnosprawnych 
TRATWA w Steklinku 

Klub Integracji LEGAR 

- kserokopie dokumentów 
nie podpisane za zgodność 
z oryginałem przez osoby 
uprawnione 

30 1/58/2011 Stowarzyszenie "Zgodnie z 
naturą i tradycją" w Zbicznie 

"Wakacje w Tatrzańskim 
Parku Narodowym" 

- brak KRS-u (tym samym 
brak wskazanych osób 
upowaŜnionych do 



reprezentowania 
Stowarzyszenia) 

31 1/59/2011 

Stowarzyszenie na rzecz 
Osób z Autyzmem i innymi 
Niepełnosprawnościami "Za 

Szybą" 

Razem ku samodzielności - podano niepoprawny rodzaj 
działania (pierwsza strona) 

32 1/63/2011 
Stowarzyszenie 

Nowoczesnych Gospodyń z 
Radomina i okolic 

"Super atrakcje na miło 
spędzone wakacje" 

- brak konkretnego terminu 
realizacji zadania (pierwsza 
strona oferty) 

- kopie dokumentów nie 
poświadczone przez osoby 
uprawnione 

33 1/65/2011 

Stowarzyszenie Opieki Nad 
Dziećmi Opuszczonymi p.n. 
Oratorium im. Bł. Ks. Br. 
Markiewicza w Toruniu 

Wypoczynek letni dzieci i 
młodzieŜy p.n. 

"Wypoczywamy Aktywnie" 

- brak przekreśleń w 
oświadczeniach 
wskazujących czy 
wnioskodawca jest 
płatnikiem VAT i czy 
zamierza pobierać opłaty 
od adresatów zadania 

- brak umowy 
partnerskiej/oświadczenia 
(wskazano partnera) 

34 1/66/2011 

Parafia Rzymskokatolicka 
p.w. Miłosierdzia BoŜego i 
św. Siostry Faustyny w 

Toruniu 

Wypoczynek letni pod 
hasłem: "Bawmy się 

Wesoło" - z historią Małego 
Księcia 

- brak przekreśleń w 
oświadczeniach 
wskazujących czy 
wnioskodawca jest 
płatnikiem VAT i czy 
zamierza pobierać opłaty 
od adresatów zadania 

- brak dekretu o zmianie 
nawy Parafii 

35 1/67/2011 Stowarzyszenie Osób 
Bezrobotnych w Świeciu Świetlica naszą ostoją 

- brak na kserokopiach 
dokumentów podpisu 
drugiej upowaŜnionej do 
składania oświadczeń woli 

- brak wskazania formy 
wykonania zadania 
(powierzenie czy 
wsparcie), 

- brak w KRSie wypisanego 
składu zarządu 

36 1/68/2011 Fundacja Ekspert - Kujawy "Jutro popłyniemy daleko…" 

- brak na kserokopiach 
dokumentów podpisu 
drugiej upowaŜnionej do 
składania oświadczeń woli 

- brak podpisu oferty przez 
drugą osobę uprawnioną do 
składania oświadczeń woli 

- brak sprawozdania 
merytorycznego za 2009 r. 

37 1/72/2011 Stowarzyszenie Rodzina 
Kolpinga w Niewieścinie 

Marsz po zdrowie - wyprawa 
po wiedzę 

- na kopiach statutu i KRS-u 
brak klauzuli „za zgodność 
z oryginałem” 

38 1/73/2011 Fundacja "GAUDEAMUS" "Aktywizowanie dzieci i - brak na kserokopiach 



przy WyŜszej Szkole 
Gospodarki w Bydgoszczy 

młodzieŜy poprzez 
odnajdywanie i wspieranie 

ich potencjału" 

dokumentów podpisu 
drugiej upowaŜnionej do 
składania oświadczeń woli 

39 1/74/2011 
Towarzystwo na Rzecz 

Rozwoju Wsi Węgiersk i 
Macikowo 

"Wakacyjne wojaŜe" 

- brak na kserokopiach 
dokumentów podpisu 
drugiej upowaŜnionej do 
składania oświadczeń woli 

40 1/75/2011 
Janikowskie Stowarzyszenie 

Dzieci Specjalnej Troski 
"Dar Serca" 

"Turystyczne Półkolonie" 

- brak daty i miejsca złoŜenia 
oferty 

- na kopiach dokumentów 
jeden z podpisów 
nieczytelny i bez pieczątki 

- niepełne sprawozdanie 
finansowe 

41 1/77/2011 Stowarzyszenie "Dom 
Europejski" w Bydgoszczy 

"Dzień Rodzicielstwa 
Zastępczego", 

"Mi ędzynarodowy Dzień 
Dziecka" - świętujemy razem 

- brak wskazania formy 
wykonania zadania 
(powierzenie czy wsparcie) 

- oferta nie została podpisana 
przez drugą osobę 
uprawnioną do 
reprezentowania 
Stowarzyszenia 

42 1/78/2011 Stowarzyszenie "Dom 
Europejski" w Bydgoszczy 

Zajęcia sportowe dla dzieci i 
młodzieŜy ze stwierdzoną 

nadpobudliwością ruchową 

- oferta nie została podpisana 
przez drugą osobę 
uprawnioną do 
reprezentowania 
Stowarzyszenia 

- w rubryce „rodzaj zadania” 
wpisano dwa działania 

- brak umowy/oświadczenia 
Partnera projektu 

43 1/80/2011 

Stowarzyszenie Dzieci, 
MłodzieŜy i Osób 

Niepełnosprawnych 
"Światełko Nadziei" w 

Chełmnie 

Obóz integracyjno-
wypoczynkowy dla dzieci z 

rodzin zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym z 

Powiatu Chełmińskiego 

- brak przekreśleń w 
oświadczeniach 
wskazujących czy 
wnioskodawca jest 
płatnikiem VAT i czy 
zamierza pobierać opłaty 
od adresatów zadania 

- brak umów/oświadczeń 
partnerskich 

44 1/81/2011 

Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza dla 

Dziewcząt im. Bł. Marii 
Karłowskiej 

Drobnymi krokami do celu 

- w kosztorysie 
niewypełniona kolumna „z 
tego z wnioskowanej 
dotacji” 

- brak dokumentu 
stwierdzającego, kto jest 
PrzełoŜoną Generalną 
Zgromadzenia 

45 1/83/2011 Stowarzyszenie Ludzi z 
Pomysłem 

"W czasie kolonii letnich 
aktywnie odpoczywamy i 

wiedzę twórczą zdobywamy" 

- na sprawozdaniu 
merytorycznym brak 
podpisu drugiej osoby 
uprawnionej do składania 
oświadczęń woli 

46 1/84/2011 Stowarzyszenie na Rzecz "Letnie zajęcia świetlicowe - brak umów partnerskich z 



Ochrony Zdrowia 2011" wymienionymi Partnerami 

47 1/89/2011 Terenowy Komitet Ochrony 
praw Dziecka 

"Zintegrowani" - pomoc 
dzieciom i młodzieŜy z 

chorobami psychiatrycznymi 
i neurologicznymi 

- brak upowaŜnienia zarządu 
dla sekretarza zarządu do 
składania oświadczeń woli 

- brak na kserokopiach 
dokumentów podpisu 
drugiej upowaŜnionej do 
składania oświadczeń woli 

48 1/91/2011 
Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Oddział Miejsko-

Gminny Barcin 

Świetlica jak dom - pomoc 
dziecku i rodzinie - 
prowadzenie zajęć 

opiekuńczo-wychowawczych 
przez Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci w Barcinie 

- jedno z oświadczeń 
niezgodne z treścią oferty 
(w oświadczeniu - nie 
pobieranie opłat od 
adresatów zadania a treści 
oferty - pobieranie opłat od 
adresatów-basen) 

49 1/92/2011 Klub Sportowy "Sokół" w 
Radominie 

Popularyzacja i rozwój 
aktywności ruchowej na 
terenie gminy Radomin 

- brak sprawozdania 
finansowego 

- oferta nie podpisana przez 
drugą osobę uprawnioną do 
składania oświadczeń woli 

- kserokopie dokumentów 
nie podpisane przez 
uprawnione osoby „za 
zgodność z oryginałem” 

50 1/93/2011 Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dulska i Okolic 

W kaŜdym z nas drzemie 
artysta 

- oferta podpisana 
nieczytelnie – tym samym 
nie wiadomo czy 
podpisana została przez 
osobę uprawnioną 

- kopie dokumentów nie są 
podpisane „za zgodność z 
oryginałem” przez osobę 
do tego uprawnioną 

51 1/94/2011 Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dulska i Okolic 

Niby Karaiby - wakacje na 
wyspach 

- kopie dokumentów nie są 
podpisane „za zgodność z 
oryginałem” przez osoby 
do tego uprawnione 

- oferta podpisana 
nieczytelnie – tym samym 
nie wiadomo czy 
podpisana została przez 
osobę uprawnioną 

52 1/95/2011 Europejskie Forum 
Studentów AEGEE-Toruń Magiczne Ferie 

- kopie dokumentów nie są 
podpisane „za zgodność z 
oryginałem” przez osoby 
do tego uprawnione 

53 1/96/2011 
Stowarzyszenie "Gąsienica" 
przy Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Barcinie 
"Z Gąsienicą w Szymbarku" 

- kopie dokumentów nie są 
podpisane „za zgodność z 
oryginałem” przez osoby 
do tego uprawnione 

54 1/97/2011 
Stowarzyszenie "Gąsienica" 
przy Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Barcinie 
"Gąsienica poza lekcjami" 

- kopie dokumentów nie są 
podpisane „za zgodność z 
oryginałem” przez osoby 
do tego uprawnione 



55 1/101/2011 

Stowarzyszenie Monar, 
Toruński Dom dla Osób 

Bezdomnych i NajuboŜszych 
Monar-Markot 

"śycie moŜe być ciekawe" 

- nie wypełniono części 
danych na temat 
stowarzyszenia (pkt I.4 - 
I.6) 

- podpis pod ofertą jest 
nieczytelny 

- podany koszt całkowity 
zadania w punkcie III.1 nie 
spójny z resztą kalkulacji 

56 1/102/2011 Lekkoatletyczny Klub 
Sportowy "Vectra - DGS" Lekkoatletyka jest cool 

- brak upowaŜnienia dla 
członka zarządu do 
składania oświadczeń woli  

- brak wskazania formy 
wykonania zadania 

- podany koszt całkowity 
zadania w punkcie III.1 nie 
spójny z resztą kalkulacji 

57 1/106/2011 Stowarzyszenie Miłośników 
Koni "DŜokej" 

Skorzystaj z szansy zostań 
wybitnym jeźdźcem 

- kopie dokumentów nie są 
podpisane „za zgodność z 
oryginałem” przez osoby 
do tego upowaŜnione 

- brak pełnego sprawozdania 
finansowego 

58 1/108/2011 Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Cekcyńskiej Rozwój sekcji Aikido 

- brak daty i miejsca złoŜenia 
oferty 

- brak sprawozdania 
finansowego 

59 1/109/2011 Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Cekcyńskiej 

Cyrkomania - Parada 
bańkowo-cyrkowa ulicami 

Cekcyna 

- brak daty i miejsca złoŜenia 
oferty 

- brak sprawozdania 
finansowego 

- brak umów partnerskich z 
dwoma Partnerami 

60 1/110/2011 Uczniowski Klub Sportowy 
"Spartakus" 

"Bawię się i uczę więc 
JESTEM" 

- brak pełnego sprawozdania 
finansowego 

- brak dokumentu 
rejestrowego 
potwierdzającego skład  

61 1/111/2011 Fundacja Samotna Mama Karpacz 2011 

- oferta podpisana 
nieczytelni(bez pieczątki) 

- kopie dokumentów 
podpisane w sposób 
nieczytelny 

62 1/114/2011 Towarzystwo Rodziców 
Dzieci Specjalnej Troski 

Zajęcia integracyjne dla 
dzieci i młodzieŜy z powiatu 

brodnickiego podczas 
wakacji letnich 

- brak daty i miejsca złoŜenia 
oferty 

- brak wskazania formy 
wykonania zadania 

- brak sprawozdania 
finansowego 

63 1/123/2011 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Młodych Gminy Bobrowo 

"Horyzont" 
"Taniec moją pasją" 

- brak daty i miejsca złoŜenia 
oferty 

- brak wskazania formy 
wykonania zadania 

- brak przekreśleń w 



oświadczeniach 
wskazujących czy 
wnioskodawca jest 
płatnikiem VAT i czy 
zamierza pobierać opłaty 
od adresatów zadania 

- brak sprawozdania 
finansowego 

64 1/124/2011 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Młodych Gminy Bobrowo 

"Horyzont" 

Wycieczka - "W czasie 
wakacji zwiedzamy kraj" 

- brak daty i miejsca złoŜenia 
oferty 

- brak wskazania formy 
wykonania zadania 

- brak przekreśleń w 
oświadczeniach 
wskazujących czy 
wnioskodawca jest 
płatnikiem VAT i czy 
zamierza pobierać opłaty 
od adresatów zadania 

- brak sprawozdania 
finansowego 

65 1/125/2011 
Stowarzyszenie Społeczno-
Kulturalne im. Św. Marii 

Magdaleny w Biskupicach 
Wakacje w górach 

- oferta podpisana w sposób 
nieczytelny – nie moŜna 
jednoznacznie stwierdzić 
czy oferta została 
podpisana przez osoby 
uprawnione 

- kserokopie dokumentów 
podpisane w sposób 
nieczytelny  

66 1/129/2011 Uczniowski Klub Sportowy 
"Spartakus" 

Bądźmy razem - wokół 
sportu 

- brak pełnego sprawozdania 
finansowego 

- brak wskazania formy 
wykonania zadania 

- brak dokumentu 
rejestrowego 
potwierdzającego skład 
zarządu  

67 1/130/2011 
Włocławskie Stowarzyszenie 

Abstynenckie Klub 
Abstynenta "U przyjaciół" 

"Przyjemne z poŜytecznym" 
- kolonie letnie dla dzieci i 

młodzieŜy 

- kopie dokumentów nie 
potwierdzone przez osobę 
uprawnioną 

68 1/131/2011 Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Kęsowa 

"Warsztaty krajoznawcze dla 
młodzieŜy gminy Kęsowo" 

- kopie dokumentów nie 
potwierdzone przez osoby 
uprawnione 

69 1/132/2011 Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Kęsowa "Ciekawi świata" 

- brak wskazania formy 
wykonania zadania 

- kopie dokumentów nie 
potwierdzone przez osoby 
uprawnione 

70 1/133/2011 
Ognisko Towarzystwa 
Krzewienia Kultury 
Fizycznej "Rytm" 

Obóz sportowo-rekreacyjny 
dla dzieci i młodzieŜy 
"Blisko natury gór - w 

zdrowym ciele zdrowy duch" 

- brak wskazania formy 
wykonania zadania 

- brak pod sprawozdaniem 
merytorycznym podpisu 
drugiej osoby uprawnionej  



71 1/141/2011 
Stowarzyszenie Ludowy 
Klub Sportowy "Start" 

Pruszcz 
Liga małych mistrzów 

- na kopiach dokumentów 
brak podpisu drugiej osoby 
upowaŜnionej do składania 
oświadczęń woli 

72 1/146/2011 Parafia p.w. Matki BoŜej 
Fatimskiej we Włocławku 

"Aktywne wakacje z 
Pocieszycielami" 

- brak oświadczenia o 
wydatkowaniu środków 
publicznych 

73 1/149/2011 

Kujawsko-Pomorski Zarząd 
Wojewódzki Polskiego 

Komitetu Pomocy 
Społecznej 

"Ty i Ja niesiemy radość" 
- brak umów partnerskich ze 

wszystkimi wskazanymi 
Partnerami 

74 1/150/2011 

Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza dla 

Dziewcząt im. bł. Marii 
Karłowskiej 

"Nie resetuj mego serca" 

- brak przekreśleń w 
oświadczeniach 
wskazujących czy 
wnioskodawca jest 
płatnikiem VAT i czy 
zamierza pobierać opłaty 
od adresatów zadania 

- kopie dokumentów nie są 
podpisane „za zgodność z 
oryginałem” przez osobę 
do tego uprawnioną 

- wpisano niewłaściwy 
rodzaj zadania (pierwsza 
strona oferty) 

- brak dokumentu 
stwierdzającego, kto jest 
PrzełoŜoną Generalną 
Zgromadzenia 

75 1/151/2011 Stowarzyszenie "Teatr na 
Barce" 

"Letni teatr objazdowy dla 
dzieci i młodzieŜy" 

- kopie dokumentów nie 
podpisane przez obie osoby 
uprawnione do 
reprezentowania 
Stowarzyszenia 

76 1/153/2011 Towarzystwo Inicjatyw 
Kulturalnych 

"Edukacja muzealna dla 
młodzieŜy szkół 

ponadpodstawowych" 

- kopie dokumentów nie 
podpisane przez obie osoby 
uprawnione do 
reprezentowania 
Towarzystwa 

 
W przypadku nieusunięcia wskazanych uchybień formalnych 

oferta nie będzie rozpatrywana. 
 

Kontakt:  
Departament Spraw Społecznych 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73 

87-100 Toruń 
tel. (056) 656 10 84   email: m.gil@kujawsko-pomorskie.pl 


