
Wykaz ofert posiadających uchybienia formalne złoŜonych w ramach 
ogłoszonego konkursu nr 7/2011  na wykonanie zadań publicznych p.n. 
„Wspieranie pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieŜą realizowanej przez 
organizacje młodzieŜowe”.  

 
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. 2/4/2011 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Młodych Gminy Bobrowo 

Bobrowo 

Śladami naszych przodków 
w Grodzie Foluszek 

- 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 

- brak oświadczenia jednego 
z Partnerów 

 
2 

2/6/2011 
Stowarzyszenie Miłośników 

Koni "D Ŝokej" 
Bydgoszcz 

Zdrowe, przyjemne i 
niezapomniane spędzanie 

czasu wolnego. Koń 
najlepszym (przyjacielem, 

nauczycielem) dzieci i 
młodzieŜy 

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

- brak pełnego sprawozdania 
finansowego 

- brak przekreśleń w 
oświadczeniach 

3 2/10/2011 
Uczniowski Klub Sportowy 

"22" 
Włocławek 

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
w zakresie gry w tenisa 

stołowego 

- brak wskazania formy 
wykonania zadania 

- brak dokumentu 
rejestrowego 
potwierdzającego skład 
zarządu  



4 2/17/2011 

Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej Okręg 

Kujawsko-Pomorski 
Inowrocław 

ZHR dla przyszłości 3 
- brak podpisów „za 

zgodność z oryginałem” 
jednego załącznika - statut 

5 2/18/2011 Włocławski Klub Sportowy 
Włocławek 

Organizacja obozu 
wypoczynkowo-
szkoleniowego 

- brak dokumentu 
rejestrowego 
potwierdzającego skład 
zarządu  

- brak sprawozdania 
merytorycznego za 2009 
rok 

6 2/21/2011 Włocławski Klub Sportowy 
Włocławek 

Organizacja pozalekcyjnych 
zajęć sportowych 

- brak dokumentu 
rejestrowego 
potwierdzającego skład 
zarządu  

- brak sprawozdania 
merytorycznego za 2009 
rok 

 
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 

 


