
Załącznik nr 2                                         
do uchwały nr 35/455/07                        
Zarządu Województwa                           
Kujawsko-Pomorskiego                          
z dnia 5 czerwca 2007r.

1 1 Miejsko Gminny Ludowy Klub 
Sportowy "GROM" w  Więcborku

PRZYGODA NAD MORZEM, 
WAKACJE Z PIŁKĄ

Braki formalne:                   
- nieaktualny wypis KRS

2 2 Żniński Dom Kultury               
im. Kl. Janickiego w Żninie Wakacje ze sztuką

Braki formalne:                   
Jednostka działa niezgodnie z Art. 
14 Ustawy z dnia 25 października 

1991 r. o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kultury 

(wpis do rejestru instytucji kultury)

Braki formalne:

- wpisu do rejestru instytucji kultury
- zaświadczenia z banku o numerze 
konta
- sprawozdania merytorycznego

- oświadczenia o niewykluczeniu z 
prawa do ubiegania się o przyznanie 
dotacji ze środków Województwa

- rekomendacji

Błędy formalne:

- oferta została złożona na złym druku

- źle sporządzony kosztorys

Jednostka organizacyjna Gminy 
Nakło n. Notecią

- do oferty dołączono tylko 
oświadczenie, iż podmiot nie został 
wykluczony z prawa do ubiegania się o 
przyznanie dotacji ze środków 
Województwa

Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w 
Sławęcinku

Organizacja półkolonii dla młodzieży 
z terenu gminy Inowrocław

Jednostka organizacyjna Gminy 
Inowrocław

Do oferty nie dołączono również 
sprawozdania merytorycznego, 

oświadczenia o niewykluczenia z 
prawa do ubiegania się o dotacje ze 

środków Województwa oraz 
oświadczenia o zgłoszeniu 

wypoczynku do Kuratorium Oświaty.

Błędy formalne:

ofertę złożył podmiot nieuprawniony,    
- brak sprawozdania merytorycznego,   
- brak rekomendacji

3 3 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 
Kamieniu Krajeńskim

LATO 2007 "Tradycja i obyczaje w 
polskiej rodzinie"

Błędy formalne:                   
Ofertę złożono w formie luźnego 
projektu, nie została wpisana w 

obowiązujący druk oferty, nie podano 
wnioskowanej kwoty dotacji.

6 6 Urząd Gminy Górzno
Organizacja czasu letniego dzieci i 

młodzieży z ubogich rodzin podczas 
wakacji letnich

Szkoła Podstawowa w Paterku

Projekt dotyczący organizacji 
wypoczynku letniego dla dzieci z 

ubogich i dysfunkcyjnych rodzin w 
formie trzydniowej wycieczki 
turystyczno-krajoznawczej

Lp. 
podmi

otu
Oferent                         

Lp. 
progra

mu
Nazwa  zadania - oferty Uwagi

Wykaz ofert nie spełniających wymogów formalnych ogłoszonego konkursu       
nr 8 na wykonanie zadań publicznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci 

i młodzieży z ubogich rodzin podczas wakacji letnich                           
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Lp. 
podmi

otu
Oferent                         

Lp. 
progra

mu
Nazwa  zadania - oferty Uwagi

Błędy formalne:

- ofertę złożył podmiot nieuprawniony

- nie dołądczono wymaganych 
załączników

Błędy formalne:

- ofertę złożył podmiot nieuprawniony

- nie dołądczono oświadczenia o 
zgłoszeniu wypoczynku do Kuratorium

Błędy formalne:

- ofertę złożył podmiot nieuprawniony

- nie dołądczono oświadczenia o 
zgłoszeniu wypoczynku do Kuratorium

Błędy formalne:

- ofertę złożył podmiot nieuprawniony

- brak sprawozdania merytorycznego

- brak rekomendacji

- brak oświadczenia o zgłoszeniu 
wypoczynku do Kuratorium

Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 9 
w Nakle n. Notecią7 Obóz profilaktyczny7

Wakacje rozpoczęte - buzie 
uśmiechnięteMiasto i Gmina Łasin

Turystyczne ekoludki

Szczęśliwy pociąg wakacyjny
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Miasto i Gmina Łasin

Gmina Dąbrowa Biskupia
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