
Wykaz ofert posiadających uchybienia formalne złoŜonych w ramach 
ogłoszonego konkursu nr 3/2011 na wykonanie zadań    publicznych  

 
p.n. „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim” 

  
Wskazane w tabeli uchybienia formalne są moŜliwe do usunięcia.  

 
do dnia 

4 lutego 2011r.  
(data dostarczenia do Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania UzaleŜnieniom  

oraz HIV/AIDS) 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73, 87-100 Toruń, pok. 203) 
 

W przypadku nieusunięcia wskazanych uchybień formalnych 
oferta nie będzie rozpatrywana. 

 

l.p. Nr oferty Nazwa oferenta Nazwa zadania Uwagi 

1 2/3/2011 

Bydgoskie Stowarzyszenie 
"Klub Abstynentów"  
Bydgoszcz 

Stworzenie punktu 
konsultacyjnego dla miasta 
Bydgoszczy i gmin ościennych 
oraz rozpropagowanie jego 
działalności poprzez 
zorganizowanie festynu dla 
osób uzaleŜnionych i ich rodzin 
z terenu Bydgoszczy i gmin 
ościennych 

brak sprawozdania 
merytorycznego, brak 
sprawozdania finansowego, brak 
potwierdzenia "za zgodność z 
oryginałem" na załącznikach 
przez uprawnione osoby 

2 4/3/2011 

Koło Grudziądzkie 
Towarzystwa Pomocy im. 
Św. Brata Alberta 
Grudziądz PomóŜ sobie 

 brak nr i nazwy konkursu, brak 
rodzaju i nazwy zadania na str.1 
oferty 

3 5/3/2011 

Ogólnopolska Fundacja na 
Rzecz Zapobiegania 
Narkomanii   
Toruń 

Superwizja zespołu 
terapeutycznego brak umowy partnerskiej  

4 6/3/2011 

Stowarzyszenie 
Profilaktyki i 
Resocjalizacji "Mateusz" 
Toruń 

"Lepszy start"- program 
profilaktyki, terapii 
uzaleŜnień oraz reintegracji 
społecznej osób dotkniętych 
problemem alkoholowym i 
zagroŜonych bezdomnością 
w tym osoby opuszczające 
placówki penitencjarne 

brak podpisu osób uprawnionych 
pod ofertą i sprawozdaniem 
merytorycznym 

5 9/3/2011 

Towarzystwo "Powrót z 
U" Oddział Kujawsko-
Pomorski 

WspółuzaleŜnieni "BliŜej 
siebie " na terenie 
województwa kujawsko-
pomorskiego 

brak podpisu osoby uprawnionej 
pod sprawozdaniem 
merytorycznym 



6 15/3/2011 

MłodzieŜowy Ośrodek 
Profilaktyki i Wczesnej 
Terapii Stowarzyszenia 
MONAR Oddział Dzienny 
Bydgoszcz 

Popołudniowy Punkt 
Konsultacyjny 

brak podpisu osoby uprawnionej 
na statucie 

7 16/3/2011 

MłodzieŜowy Ośrodek 
Profilaktyki i Wczesnej 
Terapii Stowarzyszenia 
MONAR Oddział Dzienny 
Bydgoszcz Będę się trzymać 

brak podpisu osoby uprawnionej 
na statucie 

8 19/3/2011 
Caritas Diecezji 
Toruńskiej  

Zintegrowane szkolenie dla 
kadr pedagogicznych i 
liderów wsparcia 
rówieśniczego Chronię 
siebie , chronię innych-
profilaktyka uzaleŜnień w 
praktyce 

brak oświadczenia o 
wydatkowaniu środków 
publicznych w roku 2009 

9 24/3/2011 

Stowarzyszenie Klub 
Abstynenta "Jantar" 
Sępólno Krajeńskie 

Pomagamy sobie wzajemnie 
w utrzymaniu trzeźwości 

brak pełnego odpisu KRS ( brak 
wskazania sposobu reprezentacji 
podmiotu-brak moŜliwości 
stwierdzenia, czy oferta i 
załączniki zostały podpisane przez 
uprawnione osoby), brak 
czytelnego podpisu lub pieczątki 
osoby uprawnionej pod klauzulą 
"za zgodność z oryginałem" 

10 28/3/2011 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Ochrony Zdrowia 
Kowalewo Pomorskie Młodzi bez alkoholu 

brak umów partnerskich lub 
oświadczeń partnerów 
wskazanych w ofercie 

11 29/3/2011 

Parafia Rzymsko-
Katolicka p.w. 
Niepokalanego Serca 
NMP Grudziądz 

Festyn Aniołków n/Wisłą-
spotkanie dzieci ze świetlic 
środowiskowych, 
profilaktycznych, 
wychowawczych, domów 
dziecka i dzieci z parafii 
grudziądzkich wg programu 
profilaktycznego: "Rycerz 
Niepokalanej wzorem 
prawdy, męstwa, trzeźwości"  

brak statutu, nieczytelny podpis 
(brak pieczątki) pod 
sprawozdaniem merytorycznym  

12 30/3/2011 

Polski Czerwony KrzyŜ  
Kujawsko-Pomorski 
Zarząd Okręgowy 
Bydgoszcz W drodze do trzeźwości 

w sprawozdaniu finansowym brak 
informacji dodatkowej 

13 31/3/2011 

Terenowy Komitet 
Ochrony Praw Dziecka 
Inowrocław  

Program artystyczno-
profilaktyczny "poPaTrz" 

brak upowaŜnienia zarządu dla 
sekretarza zarządu do składania 
oświadczeń woli, brak  podpisu 
drugiej uprawnionej osoby na 
kserokopiach załączonych 
dokumentów 

14 32/3/2011 
Stowarzyszenie Inicjatywa 
Stolno 

VI Wojewódzki Konkurs 
Profilaktyczny -"Trzeźwy 
umysł-zdrowy umysł" 

brak oświadczenia partnera 
(Urząd Gminy Stolno) 



15 33/3/2011 

Polski Komitet Pomocy 
Społecznej  Zarząd 
Miejsko-Gminny Nowe 

Tarcza-wsparcie 
psychoterapeutyczne 

brak potwierdzenia „za zgodność  
z oryginałem” załączników przez 
osoby uprawnione.  

16 36/3/2011 

Bydgoski Ośrodek 
Solidarności Społecznej 
Bydgoszcz Imprezy bez procentów 

brak podpisu osób uprawnionych 
na KRS 

17 39/3/2011 

Włocławskie 
Stowarzyszenie 
Abstynenckie Klub 
Abstynenta "U Przyjaciół" 
Włocławek 

"Razem łatwiej" warsztaty 
dla dzieci i rodzin oraz 
kobiet w ciąŜy 

brak sprawozdania finansowego 
(bilans, rachunek zysków i strat), 
brak potwierdzenia "za zgodność 
z oryginałem" statutu i KRS 

18 40/3/2011 

Włocławskie 
Stowarzyszenie 
Abstynenckie Klub 
Abstynenta "U Przyjaciół" 
Włocławek 

"Bli Ŝej rodziny" -
prowadzenie punktu 
informacyjno-
konsultacyjnego dla osób 
uzaleŜnionych 

brak sprawozdania finansowego 
(bilans, rachunek zysków i strat), 
brak potwierdzenia "za zgodność 
z oryginałem" statutu i KRS 

19 45/3/2011 

Polskie Towarzystwo 
Zapobiegania Narkomanii 
Oddział w Brodnicy 

Punkt Konsultacyjny dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie 
"POMOCNA DŁOŃ" 

w sprawozdaniu finansowym brak 
informacji dodatkowej, brak 
podpisów osób uprawnionych  na 
ofercie i załącznikach. 

 

 

Kontakt: 
Departament Spraw Społecznych 

Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania UzaleŜnieniom oraz HIV/AIDS 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73 
87-100 Toruń 

tel. (056) 475 11 82 
email: a.szpejna@kujawsko-pomorskie.pl 


