
 
Wykaz ofert posiadających uchybienia formalne złoŜonych w ramach 

ogłoszonego konkursu nr 8/2011 na wykonanie zadań publicznych pn. 
„Wspieranie aktywności  i integracji społecznej seniorów”  

 
Wskazane w tabeli uchybienia formalne są moŜliwe do usunięcia do dnia 

28 stycznia 2011r. (data dostarczenia do Urzędu Marszałkowskiego, 
Departamentu Spraw Społecznych, ul. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń, pok. 
125). 

 

W przypadku nieusunięcia wskazanych uchybień formalnych 
oferta nie będzie rozpatrywana. 

 
 
 

Lp. Nr oferty Nazwa oferenta Nazwa zadania Uchybienia formalne 
 
1. 

3/1/2011 Chełmiński Zarząd Związku 
śołnierzy Wojska Polskiego  

Chełmno 

Wspieranie aktywności i 
integracji społecznej 
seniorów -2011 

- brak sprawozdania 
merytorycznego 
- brak sprawozdania 

finansowego 
- brak uchwały powołującej 

Koło 
- upowaŜnienie dot. innego 

zadania 
- brak potwierdzenia za 

zgodność z oryginałem KRS i 
Statutu 

4. 3/6/2011 Stowarzyszenie z Potrzeby 
Serca 

Bydgoszcz 

Kim jestem dziadku –
czyli wielopokoleniowa 
podróŜ śladami Piastów 

- niewłaściwa umowa partnerska 

5. 3/7/2011 Gminny Ośrodek Kultury i 
Sportu 

Dragacz 

Ocalić starość moŜe 
mądra aktywność 

- podmiot nieuprawniony do 
udziału w konkursie 

6. 3/8/2011 Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów 

Lipno 

Z Nordic Walking po 
zdrowie 

- brak KRS 
- brak pełnego sprawozdania 

finansowego 
- brak pełnomocnictwa lub 

upowaŜnienia do 
reprezentowania podmiotu 

7. 3/12/2011 Ochotnicza StraŜ PoŜarna 
Ochotnicza 

KsiąŜki  

Tradycje łączą pokolenia - brak KRS 

8. 3/14/2011 Golubsko – Dobrzyński 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Golub – Dobrzyń 

Wyjazd integracyjny do 
zamku w Malborku oraz 
Opery Narodowej w 
Warszawie 

- brak potwierdzenia 
załączników za zgodność z 
oryginałem przez osoby 
uprawnione 

 
9. 3/15/2011 Stowarzyszenie Kulturalne 

„Chór Nauczycielski Con 
Anima” 

Edukacyjno-artystyczna 
działalność chóru 
Nauczycielskiego Con 
Anima w Toruniu na 

- brak podpisu osoby 
uprawnionej na ofercie 

- brak potwierdzenia 
załączników za zgodność z 



rzecz osób starszych oryginałem przez osoby 
uprawnione 

10. 3/16/2011 Fundacja TAK DLA 
ZDROWIA 

Warsztaty twórcze i 
ruchowe dla osób 
starszych 

- brak podpisu osoby 
uprawnionej na ofercie 

- brak potwierdzenia 
załączników za zgodność z 
oryginałem przez osoby 
uprawnione 

- brak umowy partnerskiej 
 

11. 3/18/2011 Stowarzyszenie Pomocy 
Rodzinom i Osobom 

ZagroŜonym Patologią i 
wykluczeniem Społecznym 

„ADITUS” 
Włocławek 

 

Klub seniora „Złoty 
Wiek” 

- brak potwierdzenia KRS  za 
zgodność z oryginałem przez 
osoby uprawnione 

12. 3/19/2011 Wiejskie Stowarzyszenie 
Kulturalno –Oświatowe 
„Edukacja i Przyszłość” 

Brąchnówko 
 

Ponad stereotypami - brak podpisu osoby 
uprawnionej na ofercie 

 

13. 3/21/2011 Stowarzyszenie Na Rzecz 
Wspierania Edukacji 

Grudziądz 

Akademia Dobrego śycia 
– z tradycją we 
współczesność 

-  brak potwierdzenia 
załączników za zgodność z 
oryginałem przez osoby 
uprawnione 

 
14. 3/23/2011 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. 

św. Maksymiliana M. Kolbego     
Sucha na Pomorzu 

 

Seniorzy i  młodzieŜ to 
atrakcyjnie spędzony czas 

- brak dokumentu powołania 
Proboszcza lub 
upowaŜnionego przez niego 
pełnomocnika 

15. 3/28/2011 Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dulska i Okolic 

Chcę wyjechać za wieś… - brak sprawozdania 
finansowego 

- brak czytelnego podpisu osób 
uprawnionych na ofercie 

- brak potwierdzenia za 
zgodność z oryginałem KRS 

 
 

16. 3/30/2011 Inowrocławskie Stowarzyszenie 
„AMAZONKI” 

Inowrocław 

Aktywne Seniorki – 
Amazonki 

- brak podpisu drugiej osoby 
upowaŜnionej na ofercie 

- brak potwierdzenia za  
zgodność z oryginałem 

załączników  przez 2 osoby 
upowaŜnione 

 
17. 3/33/2011 Stowarzyszenie Dzieci, 

MłodzieŜy i osób 
Niepełnosprawnych „Światełko 

Nadziei”  
Chełmno 

 

Dzięki nim nie zaginą 
tradycje i kultura ludowa 
w naszej małej ojczyźnie” 

- brak umowy partnerskiej 

18. 3/35/2011 Wojewódzki Związek 
Rolników, Kółek i Organizacji 

Seniorzy Kulturalnie - brak podpisu drugiej osoby 
upowaŜnionej na załącznikach 



Rolniczych w Bydgoszczy zs. w 
Inowrocławiu  
Inowrocław 

 

 

19. 3/36/2011 Towarzystwo Rozwoju  
Gminy Świekatowo 
Świekatowo 

Warsztaty plastyczne 
łącza pokolenia w 
aktywnym działaniu 
 

- brak podpisu drugiej osoby 
upowaŜnionej na załącznikach 

 

20. 3/52/2011 Polski Komitet Pomocy 
Społecznej  

Zarząd Rejonowy 
Włocławek 

XXVI Zlot Zespołów 

Artystycznych Klubów 

Seniora 

 

- brak pełnego odpisu KRS 
 

21. 3/54/2011 Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów 

Golub – Dobrzyń 

Jedziemy na Kaszuby do 
Skansenu w Szymbarku – 
wycieczka seniorów 
historyczna- 
krajoznawcza 

- brak KRS, 
- brak sprawozdania 

merytorycznego 
- brak sprawozdania 

finansowego 
- brak statutu 
- oferta niewłaściwie 

opieczętowana 
 

21. 3/55/2011 Stowarzyszenie Społeczno- 
Kulturalne >>BURCHAT<< 

Gostycyn 
 

KolaŜ nestora - brak czytelnych  podpisów 
osób uprawnionych  na ofercie 
i załącznikach 

 

22. 3/58/2011 Lokalna Grupa Działania 
"Vistula-Terra Culmensis-
Rozwój Przez Tradycję" 

Stolno 
 

Czas seniorów -brak podpisu osób 
uprawnionych na ofercie i 
załącznikach 

 

23. 3/59/2011 Stowarzyszenie Pomocy na 
Rzecz Rodzin 

Nowa Wieś Wielka 

Moje Ŝycie nieskończoną 
skarbnicą – organizacja 
spotkań pomagających w 
wydobywaniu zasobów 
seniorów oraz integracja 
międzypokoleniowa 
 

- brak podpisu drugiej osoby 
upowaŜnionej na załącznikach 

 

24. 3/60/2011 Stowarzyszenie Inicjatywa 
Stolno 

Zawsze młodzi i aktywni - brak umów partnerskich   

25. 3/63/2011 Stowarzyszenie „Teatr na barce” 
Bydgoszcz 

Cykl imprez 
integracyjnych „Moje-
nasze” 

- brak potwierdzenia za 
zgodność z oryginałem 
załączników   

 
26. 3/64/2011 Towarzystwo Inicjatyw 

Kulturalnych 
Bydgoszcz 

„Podwórko z kulturą” – 
cotygodniowe plenerowe 
spotkania z kulturą w 
okresie wiosenno –letnim 

- brak potwierdzenia za 
zgodność z oryginałem 
załączników   

27. 3/65/2011 Polski Komitet Pomocy 
Społecznej  

Zarząd Wojewódzki 
Bydgoszcz 

Entliczek pentliczek 

przyjaźni promyczek 

 

- brak pełnego odpisu KRS 
 

28. 3/66/2011 Polski Komitet Pomocy 
Społecznej 

Senior – działania o 
charakterze aktywizująco 

- brak pełnego odpisu KRS 
- brak pełnomocnictwa dla 



Zarząd Miejsko-Gminny 
Nowe 

- integracyjnym PKPS Zarząd Wojewódzkiego  
- brak potwierdzenia za 

zgodność z oryginałem 
załączników  przez osoby 
uprawnione 

29. 3/69/2011 Stowarzyszenie „DuŜe RóŜowe 
Słońce” 

Sępólno Krajeńskie 

Super czad z babcią w 
kajaku 

- brak podpisu drugiej osobowy 
uprawnionej na załącznikach 

30. 3/72/2011 Stowarzyszenie Koło Gospodyń 
Wiejskich „JAGODZIANKI” 

Linówek 

Śladami pokoleń - brak podpisu drugiej osoby 
uprawnionej na sprawozdaniu 
finansowym 

- brak potwierdzenia za 
zgodność z oryginałem statutu 

 
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: a.bartnicka@kujawsko-pomorskie.pl 


