Wykaz wnioskodawców i błędów formalnych w ofertach złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na
dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2011 roku
w obszarach:
- Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
- Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

ogłoszonego Uchwałą nr 7/13/2011 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2011 roku.
Wskazane błędy należy poprawić do dnia 21 marca 2011 roku w Referacie Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury Starostwa
Powiatowego w Kluczborku, przy ul. Katowickiej 1, pokój 410. Nie poprawienie błędów przez oferenta w wyznaczonym terminie
powoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia.
W przypadku pytań informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 418 52 18 wew. 153-155.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wykaz błędów formalnych

Obszar: Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans
tych rodzin i osób
1.

Stowarzyszenie “Hospicjum Ziemi
Kluczborskiej Św. Ojca Pio”

Szkolenia zespołu medycznego oraz
wolontariuszy jako możliwość
utrzymania wysokiego standardu
opieki paliatywnej nad pacjentami
powiatu kluczborskiego
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Obszar: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2.

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Zarząd Oddziału
Rejonowego Kluczbork – Rynek 1

„Dzień Seniora w powiecie
kluczborskim”
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3.

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Zarząd Oddziału

Impreza integracyjna – „Dzień
Inwalidy-Emeryta”
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Rejonowego Kluczbork – Rynek 1
4.

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury
i Profilaktyki „EMAUS”

-

brak nazwy zadania;
oferta nie jest zaparafowana przez osoby upowa żnione do składania oświadczeń woli;
brak wykreśleń w miejscach oznaczonych );
wnioskowana kwota przekracza 50% kosztów realizacji całego zadania;
podano błędną datę związania z ofertą w oświadczeniach końcowych;
w części I pkt 10 oferty podano błędne dane oferenta;
w części III pkt 1 oferty nieprawidłowy opis dotyczący charakterystyki zadania;
w części III pkt 8 oferty dokonano zbyt ogólnego opisu dzia łań w zakresie realizacji zadania
publicznego;
- w części III pkt 9 oferty błędnie sporządzono harmonogram oraz nie podano liczbowej skali
działań;
- w części IV pkt 1 i 2 błędnie wypełniono tabele.

5.

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego
Wieku

Rozwój kultury wśród mieszkańców
powiatu kluczborskiego
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6.

Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół
Dzieci i Młodzieży, Osób ze
Specjalnymi Potrzebami przy
Publicznym Przedszkolu Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
w Kluczborku

Radosne Mikołajki – IV Edycja
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7.

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
„Nadzieja”

„Śladami ojców naszych” – wymiana
doświadczeń partnerskich
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8.

Stowarzyszenie Miłośników Tańca
“SUKCES”

Promocja powiatu poprzez taniec

- dokonano zmian w formularzu oferty;
- termin realizacji zadania niezgodny z ogłoszeniem;
- w części III pkt 8 i 9 oferty oraz w części IV pkt 1 oferty opis poszczególnych działań nie
jest spójny z harmonogramem i kosztorysem realizacji zadania;
- w części IV pkt 1 oferty nie podano nazwy oferenta;
- w części V pkt 2 oferty brak informacji o zasobach rzeczowych ofer enta przewidywanych
przy realizacji zadania;
- dokonano błędnego wykreślenia dot. informacji o pobieraniu/niepobieraniu op łat od
adresatów zadania w oświadczeniach końcowych (niespójne z danymi zawartymi
w części I pkt 12 oferty);
- brak wykreśleń w miejscach oznaczonych ).

9.

Stowarzyszenie Regionu
Kluczborskiego „Kobietom Mammograf”

„ABC zdrowego stylu życia”

-

brak wykreśleń w miejscach oznaczonych );
nie podano rodzaju zadania w ramach obszaru;
termin realizacji zadania niezgodny z ogłoszeniem;
dokonano zmian w formularzu oferty;
w części I pkt 4 oferty podano błędne dane oferenta;
w części III pkt 6 informacja co do wieku osób objętych zadaniem nie jest spójna
z opisem w innych częściach oferty;

- w części IV pkt 1, 2 i 3 oferty błędnie wypełniono tabele;
- w części V pkt 1 oferty podano zbyt mało informacji o zasobach kadrowych przewidzianych
do wykorzystania w realizacji zadania (imiona i nazwiska osób).
- wnioskowana kwota przekracza 50% kosztów realizacji całego zadania;
- podano błędną datę związania z ofertą w oświadczeniach końcowych.
10.

Stowarzyszenie “Hospicjum Ziemi
Kluczborskiej Św. Ojca Pio”

Organizacja koncertu
charytatywnego na rzecz
Stowarzyszenia “Hospicjum Ziemi
Kluczborskiej Św. Ojca Pio”
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11.

Kościół Zielonoświątkowy Zbór
w Kluczborku

Spektakl „Bramy Nieba i Płomienie
Piekła”

-

brak wykreśleń w miejscach oznaczonych );
nie podano rodzaju zadania w ramach obszaru;
podano błędną nazwę organu administracji publicznej;
w części III pkt 9 oferty błędnie sporządzono harmonogram;
dokonano zmian w formularzu oferty;
w części IV pkt 1 oferty w pierwszej pozycji kosztorysu błędnie podano rodzaj miary;
w części IV pkt 3 oferty nie wypełniono tabeli;
nie dokonano uzupełnień i właściwych wykreśleń w oświadczeniu końcowym;
załącznik nie został właściwe potwierdzony za zgodność z oryginałem.

podano błędny rodzaj zadania publicznego w ramach obszaru;
podano błędną nazwę organu administracji publicznej;
w części I pkt 3 oferty podano błędne dane oferenta;
w części III pkt 9 oferty wpisano błędny okres realizacji zadania publicznego;
w części IV pkt 1 oferty podano błędny rodzaj miary;
brak czytelnych podpisów lub pieczątek osób upoważnionych do składania oświadczeń woli;
oferta nie jest zaparafowana przez osoby upowa żnione do składania oświadczeń woli;
brak wykreśleń w miejscach oznaczonych ).

Obszar: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
12.

Kluczborski Klub Wspinaczkowy
„Zawrat”

Rozwój i promocja sportów górskich
w Powiecie Kluczborskim

-

13.

Stowarzyszenie Autoklub Terenowa
Byczyna

„Piknik terenowy 2011 narzędziem
integracji społecznej z
wykorzystaniem elementów turystyki
regionalnej i sportowego ducha
walki”

-

dokonano zmian w formularzu oferty;
podano błędny rodzaj zadania publicznego w ramach obszaru;
w części I pkt 10 i 13 a) oferty nie dokonano uzupe łnień;
w części IV pkt 1, 2 oferty błędnie wypełniono tabele;
wnioskowana kwota przekracza 50% kosztów realizacji całego zadania;
dokonano błędnego wykreślenia dot. informacji o pobieraniu/niepobieraniu op łat od
adresatów zadania w oświadczeniach końcowych (niespójne z danymi zawartymi w części I
pkt 12 oferty);
- brak daty związania z ofertą w oświadczeniach końcowych;
- brak wykreśleń w miejscach oznaczonych );
- KRS - przy pieczątce imiennej brak podpisu Sekretarza Stowarzyszenia.

14.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
w Bogdańczowicach

Rozwój i upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu a zwłaszcza piłki
nożnej wśród dziewcząt

-

nie podano rodzaju zadania w ramach obszaru;
podano błedną nazwę organu administracji publicznej;
w części II pkt 9 oferty brak nazwy oferenta;
w części IV pkt 1 i 2 oferty błędnie wypełniono tabele;
w części V pkt 3 oferty brak informacji o doty chczasowych doświadczeniach w realizacji
zadań publicznych ze wskazaniem, które były realizowane we współpracy z administracją
publiczną;
- brak wykreśleń w miejscach oznaczonych ).

15.

Stowarzyszenie Miłośników Tańca
“SUKCES”

Taniec prowadzi nas przez życie

-

16.

Okręg Polskiego Związku
Wędkarskiego w Opolu

Organizacja i udział w zawodach
wędkarskich

-

dokonano zmian w formularzu oferty;
termin realizacji zadania niezgodny z ogłoszeniem;
w części I pkt 1 oferty nie podano nazwy oferenta;
w części III pkt 9 oferty błędnie podano termin realizacji poszczególnych działań;
w części IV pkt 1 oferty nie podano nazwy oferenta;
dokonano błędnego wykreślenia dot. informacji o pobieraniu/niepobieraniu op łat od
adresatów zadania w oświadczeniach końcowych (niespójne z danymi zawartymi w części I
pkt 12 oferty);
- brak wykreśleń w miejscach oznaczonych ).
brak wykreśleń w miejscach oznaczonych )
w części III pkt 1 oferty zbyt ogólny opis dotyczący charakterystyki zadania publicznego;
w części IV pkt 1 oferty w pozycji 4,5 kosztorysu błędnie podano rodzaj miary;
w części IV pkt 1 oferty nie podano nazwy oferenta;
w części V pkt 1 oferty podano zbyt mało informacji o zasobach kadrowych przewidzianych
do wykorzystania w realizacji zadania;
- w części V pkt 2 oferty podano zbyt mało informacji o zasobach rzeczowych przewidzianych
do wykorzystania w realizacji zadania.

