
Lp. nazwa oferenta nazwa zadania
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koszt ogólny 

zadania

wnioskowana 
wysokość 

dofinansowania uwagi

1.

Komisja Uczelniana 
Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu

Akcja promująca honorowe krwiodastwo w 
środowisku akademickim Wampiriada

15.03.2007- 
30.11.2007 12 615,00 7 915,00

Nie zostały spełnione  przez oferenta  
wymogi formalne określone w ogłoszeniu 
konkursowym nr 5: 
- podmiot oferujący realizację zadania nie 
ma zapisanych celów statutowych w 
zakresie promocji i ochrony zdrowia
- Brak sprawozdania finansowego

2.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Golubiu- Dobrzyniu

Piechotką po zdrowie- majowy rajd pieszy 
nad jezioro Grodno

19.05.2007- 
19.05.2007 2 040,00 1 000,00

Nie zostały spełnione  przez oferenta  
wymogi formalne określone w ogłoszeniu 
konkursowym nr 5: 
- oferta została złożona przez podmiot nie 
uprawniony do udziału w konkursie
- podmiot oferujący realizację zadania nie 
ma zapisanych celów statutowych w 
zakresie promocji i ochrony zdrowia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 28/ 317/ 07
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 7 maja 2007 roku

Wykaz ofert  na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert nr 5 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań 
Samorządu Województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia w  2007 roku złożonych przez organizacje prowadzące działalność pożytku 

publicznego, nie spełniających wymogów formalnych.
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3.
Polski Komitet Zwalczania Raka 
Oddział w Toruniu

Edukacja zdrowotna - zgrupowanie kobiet po 
leczeniu raka piersi z województwa kujawsko- 
pomorskiego

15.05.2007- 
31.10.2007 25 300,00 24 900,00

Nie zostały spełnione  przez oferenta  
wymogi formalne określone w ogłoszeniu 
konkursowym nr 5: 
- Kopie dokumentów nie zostały 
poświadczone przez osobę uprawnioną 
(brak uprawnienia Zarzadu Głównego dla 
dwóch członków do podpisywania 
oświadczeń woli, pism, dokumentów)
- oferta została podpisana przez osobę 
nieupoważnioną do reprezentacji

4.

Polski Związek Głuchych 
Specjalistyczna Poradnia 
Rehabilitacyjna Dzieci i 
Młodzieży z Wadami Słuchu

Prowadzenie zajęć ruchowych - logorytmiki 
dla dzieci z wadami słuchu rehabilitowanych 
na terenie PZG Specjalistycznej Poradni 
Rehabilitacyjnej Dzieci i Młodzieży z wada 
Słuchu w Toruniu jako program rehabilitacji i 
aktywności ruchowej

01.02.2007- 
30.11.2007 4 800,00 4 800,00

Nie zostały spełnione  przez oferenta  
wymogi formalne określone w ogłoszeniu 
konkursowym nr 5: 
- oferta została złożona przez podmiot nie 
uprawniony do udziału w konkursie
- brak dokumentu stanowiącego o 
podstawie działalności podmiotu 
(załączono KRS stowarzyszenia 
natomiast oferta dotyczy przychodni)
- kopie dokumentów nie zostały 
poświadczone przez osobę uprawnioną 
- oferta została podpisana przez osobę 
nieupoważnioną do reprezentacji
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5.

Polskie Stopwarzyszenie 
Diabetyków Zarząd Rejonowy we 
Włocławku

Program majacy na celu aktywizację i 
integrację społeczną osób niepełnosprawnych 
oraz konsultacje dla osób niepełnosprawnych 
w szczególności dla chorych na cukrzycę

01.04.2007- 
31.12.2007 6 982,00 4 402,00

Nie zostały spełnione  przez oferenta  
wymogi formalne określone w ogłoszeniu 
konkursowym nr 5: 
- brak sprawozdania merytorycznego i 
finansowego
- kopie dokumentów nie zostały 
poświadczone przez osobę uprawnioną 
(statut nie poświadczono "za zgodność z 
oryginałem")

6.

Stowarzyszenie na Rzecz 
Pomocy Przewlekle Chorym 
"Chronica" w Toruniu

Usprawnienie fizyczne oraz wzbudzanie 
aktywności psychicznej jako działania 
zwiększające poziom samodzielności osób po 
uszkodzeniu centralnego układu nerwowego 
w Zakładzie Pielęgnacyjno- Opiekuńczym w 
Toruniu

01.04.2007- 
31.12.2007 336 658,00 101 960,00

Nie zostały spełnione  przez oferenta  
wymogi formalne określone w ogłoszeniu 
konkursowym nr 5: 
- brak sprawozdania merytorycznego i 
finansowego (załączone sprawozdanie 
finansowe i merytoryczne dotyczy roku 
2005 tj. niezgodnie z ogłoszeniem 
konkursowym)
termin realizacji zadania obejmuje 
również grudzień 2007 r. (zgodnie z 
ogłoszeniem konkursowym zadanie 
powinno kończyć się 30 listopada 2007 r.
- wieksza część dotacji przeznaczona jest 
na koszty osobowe: 96.000 zł (94 %)
- w ramach programu zaplanowano 

7.

Stowarzyszenie Osób Przewlekle 
Chorych z Chorobami Układu 
Moczowego Szpital Wojewódzki 
im. dr J. Biziela w Bydgoszczy

Programy na rzecz ochrony zdrowia ludzi 
starszych

04.2007- 
30.11.2007 10 888,00 10 638,00

Nie zostały spełnione  przez oferenta  
wymogi formalne określone w ogłoszeniu 
konkursowym nr 5: 
- brak dokumentu stanowiącego o 
podstawie działalności podmiotu 
(załączono KRS nie jest aktualny tzn. z 
dnia 22.11.2006 r.- niezgodnie z 
ogłoszeniem konkursowym) 
- kopie dokumentów nie zostały 
poświadczone przez osobę uprawnioną 
(KRS nie jest poświadczony przez osobę 
uprawnioną "za zgodność z oryginałem")
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8.

Stowarzyszenie Sportowe 
Niepełnosprawnych 
"Eurointegracja" we Włocławku

Profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi 
w formie organizacji czasu wolnego dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej w tym 
wypoczynku letniego stanowiacych 
alternatywę wobec używania alkoholu i 
narkotyków

01.07.2007- 
31.08.2007 16 492,00 11 400,00

Nie zostały spełnione  przez oferenta  
wymogi formalne określone w ogłoszeniu 
konkursowym nr 5: 
- brak dokumentów informujących o 
osobach uprawnionych do 
reprezentowania
- oferta została podpisana przez osobę 
nieupoważnioną do reprezentacji

9.

Urząd Gminy w Obrowie, Zespół 
Szkół - Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcące w 
Dobrzejewicach Żyjemy zdrowo i aktywnie

07.05.2007- 
31.05.2007 4 000,00 2 500,00

Nie zostały spełnione  przez oferenta  
wymogi formalne określone w ogłoszeniu 
konkursowym nr 5: 
- oferta została złozona przez podmiot nie 
uprawniony do udziału w konkursie
- podmiot oferujący realizację zadania nie 
ma zapisanych celów statutowych w 
zakresie promocji i ochrony zdrowia

419 775,00 169 515,00RAZEM:


